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“Costuma-se citar que aos verdadeiros artistas importaria muito 

mais a Obra do que o justo pagamento pelo trabalho e esforço 

empreendido. Exageros idealistas à parte, há uma certa dose de 

verdade nestas lendas. Na saúde é necessário reaproximar os 

trabalhadores do resultado de seu trabalho. É recomendável 

voltar-se a valorizar o orgulho profissional pelo esforço singular 

realizado em cada caso”. 

 

(Gastão Wagner de Sousa Campos, 1997)1 

 

                                                 

 

1 Extraído do texto: Subjetividade e administração de pessoal: considerações sobre modos de 

gerenciar o trabalho em equipes de saúde. 

 



 

 

RESUMO  

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência do incentivo financeiro sobre os 

cuidados de saúde prestados por equipes de Saúde da Família (eSF), a partir do estudo de 

caso do município do Rio de Janeiro. Diversos países têm adotado modelos de pagamento 

por desempenho com vistas a estimular a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde. 

No Brasil, as experiências de gestão que utilizam pagamento por desempenho estão 

presentes nos setores públicos e privados; porém, verificamos poucas publicações a 

respeito da sua utilização na Atenção Primária em Saúde (APS). Apesar do uso cada vez 

mais frequente dos modelos de pagamento por desempenho na saúde, não existe consenso 

sobre os seus efeitos sobre a qualidade dos cuidados. Sendo assim, buscou-se conhecer 

qual a influência do pagamento por desempenho sobre o cuidado em saúde prestado pelas 

eSF do município do Rio de Janeiro, através da análise dos indicadores contratualizados 

entre Organizações Sociais (OS) e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 

(SMS/RJ) e por meio de entrevistas com os profissionais das eSF envolvidos diretamente 

no cuidado prestado aos usuários. Foram analisados, de forma descritiva, 13 grupos de 

ações relacionados ao desempenho das eSF, no período de 2012 a 2014; além disso, foram 

entrevistados 10 profissionais das eSF, localizadas numa Área de Planejamento do 

município do Rio de Janeiro. Os principais resultados encontrados nesta pesquisa foram: 

100% das eSF recebeu gratificação financeira ligada ao alcance de metas; as eSF 

obtiveram melhor resultado no grupo de ações ligado ao acompanhamento de uma pessoa 

hipertensa; o incentivo financeiro não contribuiu para as práticas de monitoramento e 

avaliação realizado pelas eSF; não influenciou a rotina de trabalho das equipes; por outro 

lado, contribuiu para o sentimento de reconhecimento do trabalho e valorização 

profissional. De forma geral, verificou-se que o programa de pagamento por desempenho 

praticado na APS do Rio de Janeiro encontra-se em fase de implantação. Sendo assim, a 

análise da influência do pagamento por desempenho sobre a qualidade dos cuidados deve 

ser aprofundada em estudos posteriores. Ademais, para que o modelo de pagamento por 

desempenho alcance seu objetivo de melhoria dos cuidados de saúde, faz-se necessário o 

envolvimento dos profissionais das eSF na discussão e elaboração dos indicadores de 

desempenho e a utilização de um termo de compromisso por resultados associado à 

avaliação profissional. 

 

Palavras-chave: pagamento por desempenho; saúde da família; contrato de gestão. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A presente pesquisa foi fruto de questionamentos e reflexões decorrentes da minha 

trajetória profissional na Estratégia de Saúde da Família (ESF), especialmente nos anos 

mais recentes, desenvolvendo as minhas atividades de assessoria técnica vinculada a uma 

Organização Social (OS) no município do Rio de Janeiro.  

Nesse período, percebi algumas diferenças marcantes entre a ESF do município 

do Rio de Janeiro em comparação à ESF de dois municípios do Estado do Rio Grande do 

Sul. Essas diferenças estavam relacionadas, sobretudo, à composição da remuneração dos 

profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e à infraestrutura das unidades de 

saúde. 

No Rio Grande do Sul, trabalhei como enfermeira da ESF em dois municípios, 

Porto Alegre e Taquari.  A primeira experiência de trabalho foi em 2004, num município 

de pequeno porte, no interior do Rio Grande do Sul e a segunda experiência foi em 2007, 

na capital do Estado. 

Em Taquari, a estrutura da unidade de saúde foi adaptada numa casa residencial. 

Havia insumos e equipamentos básicos para a execução do trabalho. A unidade não era 

informatizada. Os atendimentos eram registrados no prontuário do paciente, organizados 

por envelopes que continham os prontuários de toda a família. O vínculo de trabalho era 

precário, pois era feito de forma emergencial pela Prefeitura. Não havia a garantia de 

direitos trabalhistas como férias, 13° salário e fundo de garantia do tempo de serviço 

(FGTS), sendo a remuneração dos profissionais composta por salário mensal conforme a 

categoria profissional. Ademais, não havia pagamento de gratificações para os 

profissionais com títulos de especialistas em saúde da família. O pagamento por 

desempenho era previsto para o agente comunitário de saúde (ACS), que consistia no 

pagamento do 14° salário aos ACS que alcançassem as metas pré-estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. 

A segunda experiência, que ocorreu em Porto Alegre, se diferenciou da primeira 

nos aspectos: vínculo trabalhista, remuneração profissional e informatização da unidade. 

Diferente da primeira, o vínculo de trabalho era regido pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), porém o contrato de trabalho era intermediado por empresas privadas 

ou fundações. Não havia pagamento de gratificações por titulação nem por desempenho. 
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As unidades de saúde contavam com computadores e acesso à internet disponíveis para 

as atividades administrativas. 

Por último, a experiência vivida no município do Rio de Janeiro envolveu as 

minhas atividades como assessora técnica de uma OS que firmou contrato de gestão com 

a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ), para o gerenciamento dos 

serviços e equipamentos destinados à ESF localizados numa Área de Planejamento (AP) 

deste município.  

Estava entre as minhas atribuições a realização de visitas às unidades de saúde 

para apoiar e acompanhar o trabalho dos gerentes das unidades e das eSF. Em relação a 

essa experiência profissional, os aspectos que se diferenciaram das experiências 

anteriores foram: melhor ambiência das unidades de saúde; existência de salas temáticas, 

decoradas e equipadas para o atendimento de grupos específicos; realização de exames 

de Raio-X, ultrassonografia e coleta de exames laboratoriais na própria unidade; 

existência de uma carteira de serviços com a definição de ações e procedimentos 

preconizados na atenção primária à saúde (APS); informatização de todas as salas de 

atendimento ao paciente; prontuário eletrônico do paciente (PEP); fornecimento de 

uniformes para todos os profissionais da equipe; contrato de trabalho regido pela CLT, 

intermediado por OS; remuneração dos profissionais composta por salário mensal, 

pagamento de gratificações aos profissionais com especialização em saúde da família, 

saúde coletiva ou afins e pagamento por desempenho para todos os profissionais da eSF.  

Ao comparar essas experiências, percebi que o município do Rio de Janeiro 

oferecia melhores condições e ferramentas para o desenvolvimento do trabalho das eSF. 

A implantação do prontuário eletrônico do paciente e a introdução do incentivo financeiro 

ligado ao desempenho pareciam ser ferramentas inovadoras para o desenvolvimento dos 

cuidados de saúde, possibilitando às eSF um maior controle sobre os resultados do 

trabalho.  

Sendo assim, a proposta desta pesquisa foi fundamentada na expectativa de 

conhecer qual a influência do pagamento por desempenho sobre o cuidado em saúde 

prestado pelas eSF do município do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO 

A atenção primária à saúde (APS) ou medicina comunitária é um modelo 

assistencial que surgiu na década de 70 como alternativa ao modelo hegemônico de 

assistência à saúde. Segundo Silva Junior & Alves (2007), a APS enfatiza a racionalização 

do uso das tecnologias na atenção médica e o gerenciamento eficiente.  

Esse modelo de assistência à saúde tem sido adotado por diversos países para a 

organização de seus sistemas de saúde.  

No Brasil, a Estratégia de Saúde da Família (ESF) foi o modelo de APS adotado 

pelo Ministério da Saúde a partir de 1994. Desde então, o Ministério da Saúde tem 

financiado e estimulado a implantação da ESF nos municípios brasileiros. Segundo 

informações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, em 2002, o percentual da 

população brasileira coberta pela ESF era de 31,93%, perfazendo 16.734 eSF2 

implantadas. Este percentual subiu para 59,97% em 2014, com 39.034 eSF distribuídas 

em 5.460 municípios, representando uma cobertura populacional de mais de 120 milhões 

de brasileiros (BRASIL, 2015 a). 

Entretanto, observou-se que a expansão da ESF tem ocorrido de forma 

heterogênea nas diferentes regiões e municípios brasileiros, como foi o caso do município 

do Rio de Janeiro, que ampliou, de forma significativa, sua rede de serviços de APS nos 

últimos seis anos, saindo de 8,1% de população coberta pela ESF, em 2008, para 44,86% 

em 2014, totalizando 836 eSF (BRASIL, 2015 a). 

A rápida expansão da ESF no Rio de Janeiro, que ocorreu a partir de 2009, fez 

parte da denominada Reforma dos Cuidados Primários em Saúde. Entre as características 

dessa reforma citam-se: i) utilização de contrato de gestão com organizações sociais para 

fazer o gerenciamento dos serviços de saúde; e, ii) criação de Clínicas da Família, que 

                                                 

 

2 Cada equipe de Saúde da Família (eSF) é responsável pelo atendimento de 3.000 pessoas, em 

média, residentes numa área/território delimitado. Estas equipes podem ser complementadas com outros 

profissionais da saúde como dentistas, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, nutricionistas e 

outros, que constituem a equipe de Saúde Bucal e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) (BRASIL, 

2013). 
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são estruturas sofisticadas, equipadas com inovações tecnológicas, como prontuário 

eletrônico (HARZHEIM et al, 2013).  

As organizações sociais ganharam importância no contexto da administração 

pública conhecido como administração gerencial. Esse modelo de administração foi 

fundado no princípio da eficiência, visando a substituir o padrão dito burocrático da 

administração pública tradicional (ALEXANDRINO, 2009). Segundo esse autor, no 

Brasil, o modelo de administração gerencial teve início no Plano Diretor da Reforma do 

Estado e na obra do ex-Ministro Bresser Pereira, sendo legitimado pela Emenda 

Constitucional n° 19 de 1998.  

A legislação brasileira define organizações sociais como entidades privadas, sem 

fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à 

saúde (BRASIL, 2015 c). Em relação à natureza jurídica das organizações sociais, 

Alexandrino (2009, pg. 143) destaca que "não se trata de uma nova categoria de pessoas 

jurídicas, mas apenas de uma qualificação especial, um título jurídico concedido pelo 

Poder Público a determinadas entidades privadas, sem fins lucrativos, que atendam a 

certas exigências legais". 

A participação dessas organizações na administração pública tem se efetivado por 

meio de um instrumento denominado contrato de gestão. Segundo Alexandrino (2009), 

no contrato de gestão, a Administração Direta entrega à organização social os recursos 

públicos e passa a controlar o atingimento de metas pela entidade. 

No município do Rio de Janeiro, a lei que dispõe sobre a qualificação de entidades 

como organização social foi sancionada em 2009 (RIO DE JANEIRO, 2011). Desde 

então, a SMS/RJ firmou contrato de gestão com diferentes organizações sociais para 

realizar o gerenciamento, operacionalização, apoio e execução de ações e serviços de 

saúde destinados à ESF.  

Atenta as características do modelo de administração gerencial, a SMS/RJ 

estabeleceu, nos contratos de gestão da ESF, o repasse de incentivos financeiros ligados 

ao alcance de metas. Esses repasses foram divididos em três níveis, compondo o programa 

de pagamento por desempenho adotado na APS. 

Os programas de pagamento por desempenho, também conhecido com P4P (sigla 

em inglês de pay for performance), consistem no pagamento de incentivo financeiro 



5 

conforme o alcance de metas. Segundo Cashin et al (2014), os programas de P4P 

destinam-se a alcançar uma ampla gama de objetivos, tais como: melhorar a qualidade 

clínica de atendimento e a cobertura de serviços de prevenção prioritários, através de uma 

melhor coordenação dos cuidados; reduzir as disparidades de saúde; melhorar a utilização 

dos dados e tecnologia da informação. Para a SMS/RJ "os programas de pagamento por 

desempenho visam a melhoria da qualidade, premiando a excelência ao mesmo tempo 

que promove o aumento do acesso aos serviços de saúde" (RIO DE JANEIRO, 2013 a, 

pg. 5). 

Em pesquisa bibliográfica, verificou-se que diversos países utilizam programas de 

P4P para estimular os profissionais da saúde na busca por melhores resultados.  

No Brasil, as experiências de gestão em saúde que utilizam programas de P4P 

estão presentes nos setores públicos e privados, porém verificamos poucas publicações 

sobre o tema. Além da experiência do Rio de Janeiro, identificamos as experiências dos 

municípios de Vitória e de Curitiba, ambos referentes ao setor público, e a experiência de 

uma operadora de plano de saúde, no Estado de Minas Gerais, referente ao setor privado.  

A experiência de P4P do município Rio de Janeiro despertou interesse de estudo 

por diversos fatores, entre eles: número de profissionais envolvidos no programa de P4P, 

rápida expansão da APS, modelo de gestão adotado pela SMS/RJ e recursos tecnológicos 

disponíveis nas unidades de saúde.    

Sendo assim, os questionamentos que nortearam a presente pesquisa foram: 

 O pagamento por desempenho contribuiu para a prática de monitoramento 

e avaliação conduzida pelas eSF? 

 O pagamento por desempenho influenciou a forma como as equipes 

organizam o processo de trabalho? 

 O pagamento por desempenho influenciou a qualidade dos cuidados 

prestados aos usuários da ESF? 

O investimento na ESF como modelo de atenção à saúde envolve as três esferas 

de governo. Além disso, os gestores têm se preocupado com a qualidade dos serviços 

prestados, promovendo o direcionamento de recursos financeiros aos programas de 

pagamento por desempenho. O volume de recursos envolvidos no financiamento dos 

modelos de pagamento por desempenho é pouco conhecido, assim como os seus efeitos 

na qualidade dos cuidados em saúde. 
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Neste sentido, a partir do estudo de caso do município do Rio de Janeiro, esta 

pesquisa buscou aprofundar o conhecimento a respeito dos programas P4P praticados no 

Brasil e sua influência sobre o cuidado prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Os resultados apresentados a seguir poderão contribuir para o desenvolvimento 

dos modelos de gestão que utilizam incentivo financeiro ligados ao alcance de metas e, 

porventura, com a melhoria da qualidade dos cuidados em saúde. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Na primeira parte deste capítulo, apresenta-se uma breve revisão sobre a qualidade 

dos cuidados de saúde e mudanças recomendadas para se alcançar a melhoria dos 

cuidados de saúde. Na segunda parte, apresenta-se uma revisão sobre a utilização de 

incentivos financeiros na saúde e seus potenciais efeitos sobre a qualidade dos cuidados. 

Por fim, na terceira parte, apresenta-se o programa de pagamento por desempenho 

adotado no município do Rio de Janeiro.  

2.1. Qualidade dos Cuidados de Saúde 

“Superioridade, excelência de algo” são significados atribuídos à palavra 

‘qualidade’ segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1993).  

Para afirmar que algo é superior, melhor, que tem qualidade superior a outro é 

necessário realizar comparações, medições, avaliação. Para Malik & Schiesari (1998, 

pg.1) “qualquer discussão a respeito de qualidade, traz implícita ou explícita, a noção 

de avaliação".  

Neste sentido, Contandriopoulos (2006, pg. 706) refere que avaliar "consiste em 

aplicar julgamento de valor a uma intervenção, através de um dispositivo capaz de 

fornecer informações cientificamente válidas e socialmente legítimas sobre ela ou 

qualquer um de seus componentes". 

Por outro lado, os conceitos ligados à avaliação de qualidade mais utilizados na 

área da saúde são provenientes do autor Avedis Donabedian. Segundo Malik & Schiesari 

(1998, p. 24), Donabedian "desenvolveu um quadro conceitual fundamental para o 

entendimento da avaliação de qualidade em saúde, a partir dos conceitos de estrutura, 

processo e resultado". 

O desenvolvimento do conceito de avaliação de qualidade tem fundamentado os 

sistemas de avaliação e de certificação da qualidade de serviços de saúde, conhecidos 

como acreditação. Esses sistemas são bastante difundidos na gestão hospitalar, ao 

contrário do que se observou na APS.  

No Brasil, o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ) foi a 

iniciativa adotado pelo Ministério da Saúde para avaliação da APS. Seu principal objetivo 

foi “induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 

garantia de um padrão de qualidade comparável nacional, regional e localmente, de 
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maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais”. Entre 

os objetivos desta iniciativa, conforme Brasil (2012, pg. 8), destaca-se:  

IV – Promover a qualidade e inovação na gestão da AB, fortalecendo os 

processos de autoavaliação, monitoramento e avaliação, apoio institucional e 

educação permanente nas três esferas de governo; 

V – Melhorar a qualidade da alimentação e uso dos sistemas de informação 

como ferramenta de gestão da AB; 

VI – Institucionalizar uma cultura de avaliação da AB no SUS e de gestão com 

base na indução e acompanhamento de processos e resultados  

Nos Estados Unidos, a melhoria da qualidade dos cuidados de saúde esteve 

associada a ideia de reduzir os riscos de morte decorrentes de erros médicos. Essa ideia 

foi abordada no relatório da comissão de Qualidade dos Cuidados de Saúde na América. 

Segundo o Institute of Medicine (2001), o primeiro relatório dessa comissão, intitulado 

To Err is Human: Building a Safer Health Care System, concluiu que dezenas de milhares 

de americanos morreram a cada ano como resultado de erros evitáveis em seus cuidados. 

O segundo relatório dessa comissão - Crossing the Quality Chasm - centrou-se 

de forma mais ampla sobre como o sistema de prestação de cuidados de saúde podem ser 

projetados para inovar e melhorar o atendimento. No referido relatório, foram 

apresentadas estratégias e ações para melhorar a qualidade dos cuidados prestados, dentre 

as quais a necessidade de adotar uma visão compartilhada de seis objetivos específicos 

para a melhoria. Estes objetivos devem ser construídos em torno de necessidades 

fundamentais para que os cuidados de saúde sejam seguros, eficazes, centrados no 

paciente, oportunos, eficientes e equitativos (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). No 

Quadro 1, apresentam-se os seis objetivos e uma breve descrição de cada um deles. 
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Quadro 1: Descrição dos seis objetivos para melhoria 

 

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine (2001). 

 

Além desses objetivos, o comitê destacou que, para reformular os sistemas de 

saúde, também são requeridas mudanças na estrutura e nos processos do ambiente de 

trabalho. Estas mudanças são necessárias em quatro áreas, que são apresentadas no 

Quadro 2. 
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Quadro 2: Descrição das estratégias para mudança na estrutura e nos processos. 

 

 

Fonte: Adaptado de Institute of Medicine (2001). 

 

A terceira estratégia “Alinhando políticas de pagamento com a melhoria do 

cuidado” será tema da próxima seção. 

2.2 Sistemas de incentivos financeiros em saúde  

Na área da saúde, a utilização de incentivos financeiros ligados ao alcance de 

metas tem se tornado cada vez mais frequente em diferentes países.  



11 

Conforme Fekete & Almeida (2013), o sistema de incentivo é um componente da 

estratégia de gestão que, aplicado a partir de uma remuneração básica, visa a estimular a 

equipe de trabalho, otimizando os componentes do processo produtivo nos serviços de 

saúde e possibilitando o alcance dos objetivos organizacionais de acordo com os preceitos 

da qualidade.  

Pisco & Soranz (2012) referem que os sistemas de incentivos são um conjunto de 

regras concebidas para motivar os médicos nas suas atitudes, face à utilização eficiente 

dos recursos de saúde.  

Em relação aos efeitos dos sistemas de pagamento e dos incentivos financeiros 

sobre o comportamento dos médicos da atenção em saúde, Greb et al. (2006) realizaram 

uma revisão de literatura com foco na descrição dos efeitos potenciais e reais destes 

sistemas de pagamento. Os sistemas de pagamento analisados e seus respectivos efeitos 

(potenciais) foram:  

1) Honorários por serviço ou fee-for-service: os sistemas de honorários por 

serviço são normalmente baseados em tabelas de honorários que classificam as 

atividades dos médicos com níveis variados de precisão. A renda do médico 

nos sistemas de honorários por serviço é determinada pelo número de serviços 

multiplicado pelo preço do serviço. Em geral, os honorários por serviço têm a 

intenção de permitir aos médicos reagir de forma flexível às necessidades dos 

pacientes e também conceder a eles um nível alto de autonomia. Na teoria, os 

médicos e os pacientes poderiam negociar o preço pelos serviços individuais a 

cada contato.  

2) Sistemas baseados em captação: o pagamento é feito de acordo com o número 

de pacientes e é independente da extensão dos serviços exigidos pelos pacientes 

individualmente, ou seja, o médico recebe um valor fixo por paciente 

registrado. De um modo ideal, os pagamentos aos médicos têm ajustes de riscos 

pelas diferenças na morbidade dos pacientes para reduzir os incentivos da 

seleção por risco. Sendo assim, a renda dos médicos é determinada pela 

captação (ajuste por risco) multiplicada pelo número de pacientes individuais 

registrados com o médico. A captação tem a intenção de assegurar o acesso aos 

serviços de atenção primária em saúde para cada paciente registrado.  

3) Sistemas de salários: o médico é pago por unidade de tempo. A remuneração 

é independente do volume de serviço e de pacientes. Os salários dependem da 
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qualificação do médico e do perfil da tarefa dele e dão um nível de renda alto 

aos médicos. Um sistema de pagamento assalariado tem a intenção de 

combinar a segurança de uma renda básica aos médicos com acessibilidade alta 

pelos pacientes. 

Os efeitos reais dos sistemas de pagamento e incentivos financeiros sobre o 

comportamento dos médicos, apontados por Greb et al. (2006), são: 

1) Nos sistemas de pagamento de honorário por serviço (fee-for-service), os 

médicos tendem a delegar menos tarefas a outros provedores de atenção em 

saúde do que sob os sistemas de pagamento por captação (integrada) ou de 

salário; são mais abertos à fraude do que outros sistemas de pagamento, uma 

vez que os médicos podem reivindicar serviços que não forneceram; 

2) Embora possa haver subdelegação nos sistemas de honorário por serviço, 

poderá haver superdelegação nos sistemas de salário e de captação;  

3) Quanto ao impacto no acesso e na satisfação do paciente, no sistema de 

honorário por serviço, a combinação da livre escolha dos provedores e a 

tendência para a subdelegação contribui mais para o fato dos pacientes 

consumirem mais serviços do que nos sistemas de pagamento de captação ou 

de salário; 

4) Nos sistemas de captação, onde há a necessidade de registro de um médico 

específico e os médicos normalmente coordenam outros níveis de atenção, a 

informação sobre as necessidades do paciente é muito menos fragmentada do 

que nos sistemas de honorário por serviço. Por outro lado, devido às listas 

fixas de pacientes e à função de controle3 do médico, a livre escolha do 

paciente fica restrita; 

5) Nos sistemas assalariados, os pacientes reclamam com frequência dos 

médicos descorteses. Esse comportamento reflete provavelmente a motivação 

baixa dos provedores que têm oportunidades muito limitadas para aumentar a 

renda. 

                                                 

 

3 Na versão em português do texto de Greb (2006), os autores usaram a expressão “cão de guarda”, 

a qual substituímos pela palavra “controle”. 
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Os mesmos autores concluem que os sistemas de pagamento e de incentivos 

financeiros influenciam o comportamento dos provedores de atenção. Contudo, 

exatamente como e até que ponto, vai depender de uma série de outras influências, tais 

como restrições éticas e profissionais e o contexto do sistema de saúde.  

Entre as críticas relacionadas ao uso de incentivos financeiros para estimular os 

profissionais da saúde no alcance de determinadas metas, Greb et al. (2006, pg. 264) 

referem que:  

"os incentivos dos sistemas de pagamento atraem, provavelmente, muita 

atenção, não porque sejam os mais importantes em direcionar o 

comportamento dos profissionais da atenção em saúde, mas porque podem ser 

manipulados mais facilmente do que outros incentivos”. 

Pisco & Soranz (2012) destacam que é necessário “analisar os elementos-chave e 

as limitações dos sistemas de remuneração por desempenho, pois medir o desempenho 

não é inocente e leva o médico a centrar-se no que é medido, o que pode ser diferente 

daquilo que necessitam os doentes”. Os mesmos autores referem que os incentivos à 

produtividade, tal como são utilizados na clínica, podem aumentar a qualidade do que é 

medido, mas nada garante que melhoram a qualidade dos cuidados propriamente ditos. 

Os incentivos podem levar a dedicar tempo excessivo no cumprimento dos critérios com 

que se avalia o desempenho, deixando de lado os problemas que o doente apresenta.  

Por outro lado, Greene (2002) destacou um ponto positivo dos sistemas de 

pagamento de incentivos, quando apresentou a fala de um médico de família que ganhou 

20 mil dólares em incentivos pagos em um ano, que diz:  

“People are saved by early detection of their cancer”. “The incentive program 

gives me the tools and support to pratice more preventive care. It is very 

rewarding when I get biopsy results back and can tell a patient he or she doesn’t 

have cancer or that it is curable”4.  

O autor destacou ainda que o incentivo de qualidade favorece um tipo de cuidado 

de saúde proativo, é um ganha-ganha para ambos, médico e paciente.  

                                                 

 

4 "As pessoas são salvas pela detecção precoce do câncer". "O programa de incentivo me dá as 

ferramentas e suporte para práticas dos cuidados preventivos . É muito gratificante quando eu pego o 

retorno do resultado da biópsia e posso dizer a um paciente que ele ou ela não tem câncer ou que é curável" 

(tradução da autora). 
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Quanto às formas ou modelos de incentivo aos profissionais de saúde, o Bailit 

Health Institute (BHP) identificou 11 modelos de incentivos. Os primeiros seis modelos 

incluem incentivos financeiros e os últimos cinco, os incentivos não financeiros, que são: 

1) Quality Bonuses; 2) Compensation at risk; 3) Performance fee shedules; 4) Quality 

grants; 5) Reimbursement for care planning; 6) Variable cost sharing for pacients; 7) 

Performance profiling; 8) Publicizing performance; 9) Technical assistance for quality 

improment; 10) Pratice sanctions; e, 11) Reductiong administrative requirements 

(NACIONAL HEALTH CARE PURCHASING INSTITUTE, 2002).  

O BHP também apontou algumas questões que seguradores e empregadores 

devem considerar para iniciar o desenho do modelo de incentivo. Abaixo, destacamos as 

mais relevantes: 

 Os modelos de incentivos são endereçados a uma ampla variedade clínica, 

administrativa, acesso e segurança do paciente; 

 Limitar o número de áreas de desempenho mantém o modelo de incentivo 

simples e direto para os fornecedores e as organizações que administram 

o modelo; 

 A metodologia e a organização usada para avaliar o desempenho devem 

ser claras e significativas para os provedores e outros envolvidos. Os 

provedores devem entender antecipadamente: a) quais os aspectos do seu 

desempenho serão avaliados; b) como o desempenho será medido; e c) 

como as ligações entre desempenho e incentivo serão aplicados. 

Em revisão bibliográfica realizada por Witter et al (2012), com o objetivo de 

avaliar as evidências atuais sobre os efeitos do pagamento por desempenho na prestação 

de cuidados de saúde e seus resultados em países de baixa e média renda, os autores 

analisaram nove experiências, nos seguintes países de origem: Ruanda, Tanzânia, China, 

Filipinas, Vietnã, República Democrática do Congo, Burundi e Zâmbia. Entre as 

conclusões dos autores, ressalta-se aquela que diz que os efeitos do pagamento dependem 

da interação de diversas variáveis, incluindo o desenho da intervenção, o montante de 

financiamento adicional, outros componentes auxiliares, tais como suporte técnico e 

fatores contextuais, incluindo o contexto organizacional em que é aplicado. 

Bruin et al. (2011) realizaram uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

fornecer uma visão geral sobre os esquemas de pagamento por desempenho (P4P) usados 
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para estimular o cuidado e o gerencimento de doenças crônicas e obter uma visão sobre 

os efeitos do P4P sobre a qualidade dos cuidados e sobre os custos dos cuidados em saúde. 

No seu estudo, os autores identificaram oito regimes de P4P, sendo seis nos EUA, um na 

Alemanha e um na Austrália. Conforme os autores, a maioria dos estudos mostrou efeitos 

positivos do P4P sobre a qualidade dos cuidados médicos. 

Outra importante experiência de pagamento por desempenho para este estudo foi 

a experiência de Portugal, pois foi o modelo que serviu como base para a construção da 

experiência do Rio de Janeiro. Sobre a experiência de Portugal, Melo & Sousa (2011) 

fizeram uma reflexão sobre os indicadores de desempenho contratualizados com as 

unidades de saúde da família e seu impacto na prestação de cuidados no sistema de saúde 

de Portugal. Entre as observações realizadas pelos autores, destacamos a preocupação 

com o risco de afunilamento da atividade médica diante da área restrita abrangida pelos 

indicadores contratualizados. Além dos indicadores, os autores ressaltam a urgência em 

melhorar o sistema de informação, a contratualização e a avaliação do impacto do P4P 

para as unidades de saúde familiar, nomeadamente o seu custo efetividade, alterações 

organizacionais da Unidade de Saúde Familiar e eventuais danos colaterais para os 

usuários. 

No Reino Unido, o esquema de pagamento por desempenho introduzido em 2004 

foi denominado Quality and Outcomes Framework (QOF). Este esquema é composto por 

146 indicadores de qualidade relacionados a aspectos clínicos, organizacionais e 

indicadores de experiência do paciente (CAMPBEL et al, 2008). Esse modelo de P4P 

parece ser o mais estudado atualmente, visto que as publicações referentes ao QOF se 

sobressaíram em pesquisa bibliográfica realizada em duas bases de dados online: Pubmed 

e Bireme, em junho de 2015. 

No Brasil, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB) prevê o repasse de incentivos financeiros aos municípios 

que aderirem ao programa e o repasse de novos percentuais, conforme a avaliação do 

desempenho das equipes de saúde da família. A participação das eSF se dá por meio de 

contratualização de acordo com os compromissos mínimos exigidos no PMAQ e nas 

etapas de autoavaliação e monitoramento (BRASIL, 2016). Contudo, este programa não 

estabelece a forma como o incentivo financeiro deve ser repassado aos profissionais da 

eSF, ficando esta etapa a critério do gestor municipal. 
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A experiência de repasse de incentivo financeiro aos profissionais das eSF, 

baseado na avaliação de desempenho estabelecida pelo PMAQ, foi identificada no 

município de Vitória/ES. Esse programa de pagamento por desempenho, denominado 

PMAQ/Vitória, foi instituído através da Lei 8.254, tendo como finalidade o “incentivo 

financeiro ao bom desempenho de profissionais/equipes, estimulando-os na busca de 

melhores resultados para a qualidade de vida da população” (VITÓRIA, 2015 a). A 

regulamentação desse programa foi estabelecida no Decreto n° 15.407/2012 que definiu 

as condições para o repasse do incentivo financeiro aos profissionais. Entres essas 

condições destaca-se o alcance das metas e indicadores contratualizados por meio da 

assinatura do Termo de Compromisso. O valor total do incentivo financeiro pode chegar 

a R$ 25 mil por ano repassados aos profissionais de nível superior (VITÓRIA, 2015 b). 

Contudo, não encontramos nenhuma publicação sobre a influência do PMAQ-Vitória 

sobre a qualidade dos cuidados de saúde. 

Outra experiência de utilização de incentivo financeiro no setor público foi 

identificada no município de Curitiba/Paraná. Segundo Brasil (2007), o município de 

Curitiba criou, em 2002, o Contrato de Gestão na Atenção Básica em Saúde Pública com 

o objetivo de aumentar a participação, negociação e responsabilidade mútua entre 

gestores e equipes das Unidades Básicas de Saúde e Saúde da Família. Como parte do 

Contrato de Gestão, as unidades de saúde e os distritos sanitários assinavam o Termo de 

Compromisso (TERCOM), que tem, em seu anexo, o Plano Operativo Anual, formado 

por 74 indicadores que são avaliados trimestralmente. Do total destes indicadores, 13 

fazem parte do Incentivo de Desenvolvimento da Qualidade (IDQ) que podem conferir 

gratificações entre 20 e 50% sobre o salário base do funcionário, conforme a avaliação 

dos resultados. Para os distritos sanitários, o Termo de Compromisso tem 65 indicadores, 

sendo quatro IDQ.  

Os instrumentos que compõem o sistema de avaliação adotado em Curitiba são: 

autoavaliação, avaliação da chefia, Termo de Compromisso por Resultados e a Avaliação 

dos Usuários. A Figura 1 demonstra esses instrumentos de forma esquemática: 
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Figura 1: Instrumentos que compõem o sistema de avaliação para a Gestão por 

Resultados em Curitiba. 

 

Fonte: Brasil, 2007. 

Ney (2014) destaca que o IDQ abrange o preenchimento de quatro planilhas de 

avaliações com diferentes pesos: uma avaliação individual (peso=45%), a autoavaliação 

(peso=5%), a avaliação da unidade de saúde (35%) e a avaliação da comunidade (15%). 

Os indicadores que compõem a avaliação da unidade de saúde estão divididos em seis 

áreas: saúde bucal (peso 20), saúde da criança (peso 28), saúde da mulher (peso 25), saúde 

do adulto (peso 10), epidemiologia (peso 5) e administrativos (peso 12), totalizando 100 

pontos (CHOMATAS, 2011). Estes indicadores são adaptados à realidade local de cada 

unidade de saúde. O cumprimento das metas é avaliado bimestralmente e o retorno 

financeiro é pago a cada trimestre para cada profissional da equipe (BRASIL, 2007). 

Ney (2014, pg.212), em estudo sobre sistemas de avaliação profissional, 

comparou três experiências de avaliação de desempenho e contratualização (Curitiba, 

Belo Horizonte e Rio de Janeiro) e chegou à seguinte conclusão:  

“o Município de Curitiba apresenta-se com grau de maturidade maior, com 

mais de 10 anos de programa, uma trajetória de implantação e priorização da 

atenção primária. Uma política de recursos humanos, baseada na contratação 

de funcionários públicos, com plano de carreira e políticas de atração, 

qualificação e fixação de pessoal. A presença de um conselho de saúde atuante 

foi relevante ao longo dos anos, promovendo adequações e melhorias do 

sistema de saúde. O modelo de avaliação de desempenho e contratualização de 

metas instituído em 2002 encontra-se atualmente em uma fase de “lapidação”, 

com estratégias de renovação voltadas para a satisfação dos usuários e dos 
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profissionais, de qualificação e ambientação das unidades de saúde. Este novo 

modelo ainda carece de pesquisas direcionadas a avaliação do seu impacto para 

as políticas de atenção à saúde do município”. 

No setor privado, Gomes et al. (2012) realizaram um estudo sobre a percepção do 

médico sobre o pagamento por desempenho no gerenciamento de doenças e buscaram 

compreender os seguintes aspectos do trabalho: importância do pagamento por 

desempenho; motivos para aderir ou não ao programa de gerenciamento de doenças 

cardiovasculares e percepção do programa de gerenciamento de doenças 

cardiovasculares. Os autores observaram que os entrevistados foram enfáticos em 

reconhecer no incentivo financeiro um “a mais” na condução e indicação dos pacientes 

ao programa. Os médicos julgaram que utilizar os indicadores para avaliar o cuidado 

dispensado aos clientes parece estimular, de modo positivo, a satisfação profissional e a 

qualidade da prestação de serviço, mostrando, simultaneamente, que a utilização de 

incentivos pode promover, em longo prazo, o aumento da qualidade do cuidado, 

principalmente se houver um alinhamento destes com valores profissionais.  

2.3 Programas de pagamento por desempenho adotados pelo Rio de Janeiro 

O primeiro programa de pagamento por desempenho e produtividade no Sistema 

Municipal de Saúde do Rio de Janeiro foi instituído em 1995 pela Prefeitura, através da 

Lei n° 2.285 (RIO DE JANEIRO, 2016 c). 

Nesse modelo, a gratificação por desempenho e produtividade era concedida aos 

servidores em efetivo exercício lotados na Secretaria Municipal de Saúde, em valor fixado 

por unidade assistencial, tomada como base a avaliação de seu desempenho, de acordo 

com metas e indicadores de qualidade estabelecidos em regulamento (RIO DE JANEIRO, 

2016 c).  

O atual programa de pagamento por desempenho adotado na APS do Rio de 

Janeiro foi construído com base na reforma dos cuidados primários ocorrida em Portugal, 

na matriz de avaliação da atenção primária no National Health Service (NHS) inglês e na 

Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde (RIO DE JANEIRO, 2013 

a).  

Esse programa está inserido nos contratos de gestão da ESF e está dividido em 

três níveis de incentivo financeiro, que são: 
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 Parte variável 1: tem como objetivo induzir boas práticas na gestão das 

organizações sociais e alinhá-las às prioridades definidas pela SMS/RJ;  

 Parte variável 2: refere-se ao desempenho da unidade de saúde sendo 

constituída por 18 indicadores, agrupados em quatro grandes áreas: acesso, 

desempenho assistencial, qualidade percebida e desempenho econômico. 

O cumprimento destes indicadores pela unidade de atenção primária 

destina um valor trimestral pré-estabelecido segundo o número de equipes, 

a ser aplicado na própria unidade de atenção primária; e, 

  Parte variável 3: consiste em um recurso pago trimestralmente aos 

profissionais das equipes de saúde da família e saúde bucal, tendo como 

valor de referência o salário base de cada profissional. O limite máximo 

de Unidades Contábeis (UC) por trimestre é de 300 UC, o que corresponde 

a 10% da soma dos salários base do trimestre. A quantidade de UC a ser 

repassada está condicionada ao cumprimento de indicadores específicos 

relacionados a cada eSF e equipe de Saúde Bucal (eSB). 

2.3.1 Variável 1: indicadores de incentivo institucional à gestão do TEIAS 

Os indicadores de incentivo institucional à gestão do TEIAS, denominado variável 

1 (V1), tinham como objetivo induzir boas práticas na gestão da OS e alinhá-las às 

prioridades definidas pela SMS/RJ (RIO DE JANEIRO, 2013 a). 

Em 2013 esse nível de incentivo era composto por 20 indicadores e a destinação 

de recursos orçamentários para a organização social podia ser dividida em três faixas: 

(i) cumprimento de 80 a 100% das metas implicava em destinação do total de 

2% dos recursos orçamentários pré-definidos à organização social,  

(ii) cumprimento de 60 a 79% das metas implicava em destinação do total de 

1% dos recursos orçamentários pré-definidos à organização social. O 1% 

restante deveria ser executado mediante plano de aplicação elaborado pela 

Coordenação de Área de Planejamento, alocado na rubrica “adaptação de 

unidades de atenção primária”; 

(iii) cumprimento de menos de 60% das metas implicava em destinação do 

total do recurso (2%), mediante plano de aplicação elaborado pela 
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Coordenação de Área de Planejamento, alocado na rubrica “adaptação de 

unidades de atenção primária”. 

As ações previstas nos indicadores da V1, em 2013, são apresentadas no Quadro 

3: 

Quadro 3: Indicadores da V1. SMS/RJ, 2013. 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2013 a. 

 

2.3.2 Variável 2: indicadores de incentivo à qualificação das unidades de saúde  

O segundo nível de indicadores do modelo de pagamento por desempenho 

adotado pela SMS/RJ, denominado Variável 2 (V2), visava o incentivo à qualificação das 

unidades de saúde. 

A matriz de indicadores utilizada na contratualização da parte variável 02 era 

constituída por 18 indicadores agrupados em quatro grandes áreas: acesso, desempenho 

assistencial, qualidade percebida e desempenho econômico. O quadro 4, apresenta o 

conjunto de indicadores praticado em 2013:  

 

N Ação

1 Manutenção de comissões de prontuários nas unidades

2 Acompanhamento do cadastramento e atualização no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)

3 Percentual de funcionamento do prontuário

4 Abastecimento regular das unidades

5 Descentralização do fornecimento de medicamentos controlados

6 Regularidade no envio da produção (BPA, SIAB e OSINFO)

7 Regularidade no envio dos indicadores de desempenho (variáveis 2 e 3), SIAB e SIA  os profissionais das equipes

8 Percentagem de equipes de saúde da família completas

9 Relação do gasto administrativo em relação ao total de gastos

10 Compra de itens abaixo do valor médio do banco de preços em saúde do MS ou da SMS

11 Qualidade dos itens fornecidos e dos serviços contratados

12 Valor médio de medicamentos prescritos por usuário

13 Valor médio de serviços de apoio diagnóstico e terapia prescritos por usuário

14 Proporção de abandono de Tuberculose

15 Acompanhamento de Sífi l is na Gestação

16 Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas

17 Proporção de cadastros definitivos com número único (CPF ou DNV)

18 Rotatividade de profissionais nas equipes

19 Proporção de pessoas beneficiarias do Bolsa Família e Cartão Família Carioca com condicionalidades acompanhadas

20 Percentual de despesas pagas no vencimento
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Quadro 4: Indicadores de incentivo à qualificação das unidades de saúde (V2). 

 

Fonte: Rio de Janeiro, 2013 a. 

O incentivo financeiro decorrente do alcance desse grupo de indicadores era 

calculado por equipe, devendo ser aplicado na própria unidade. O valor previsto era de 

R$ 3.000,00/trimestre por eSF. Ou seja, uma unidade que tinha cinco eSF recebia R$ 

15.000,00/trimestre. Caso uma das equipes não obtivesse o cumprimento das metas da 

V2, a unidade não recebia nenhum valor (RIO DE JANEIRO, 2013 a). 

Sendo assim, o repasse deste incentivo financeiro para as unidades estava 

condicionado ao alcance de todas as metas da V2, por todas as equipes da unidade. Além 

disso, o contrato de gestão exigia que a unidade tivesse um Plano para Aplicação do 

A) Acesso

A1. Percentagem de consultas realizadas pelo seu próprio médico de família

A2. Percentagem demanda espontânea (acolhimento da demanda não programada ou 

encaminhadas por outras unidades) em relação a programada (médicos, enfermeiros e dentistas)

A3. Taxa de visitas domiciliares por 1.000 inscritos

A4. Taxa de grupos educativos por 1.000 inscritos

A5. Taxa de itens da carteira de serviço implementados

A6. Percentagem de consultas agendadas por telefone, email ou plataforma web do prontuário 

eletrônico

D) Desempenho Assistencial

D1. Percentagem de mulheres entre os 25 e 64 anos com colpocitologia registrado nos últimos 3 

anos

D2. Percentagem de diabéticos com pelo menos duas consultas registradas nos últimos doze meses, 

desde que abranjam dois semestres

D3. Percentagem de hipertensos com registro de pressão arterial nos últimos seis meses

D4. Percentagem de crianças com calendário vacinal em dia (atualizado) aos 2 anos

D5. Percentagem de crianças com calendário vacinal em dia (atualizado) aos 6 anos

D6. Percentagem de primeiras consultas de gravidez no primeiro trimestre

D7. Percentagem de primeiras consultas de puericultura efetuadas até aos 28 dias

D8. Proporção de altas, no tratamento odontológico, dos usuários com tratamento iniciado 

(acumulativo para os últimos 12 meses)

D9. Proporção de kits de saúde bucal (kits familiares) distribuídos para famílias com 

vulnerabilidade social

S) Satisfação dos Pacientes

S1. Percentagem de usuários satisfeitos/muito satisfeitos (questionário padronizado pela SMSDC)

E) Eficiência

E1. Custo médio de medicamentos prescritos por usuário

E2. Custo médio de serviços de apoio a diagnóstico e terapia prescritos por usuário

E3. Percentagem de medicamentos prescritos da REMUME

E4. Percentagem de pacientes encaminhados

E5. Percentagem de absenteísmo nas consultas/procedimentos agendadas pelo SISREG
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Incentivo, o qual deveria ser avaliado e aprovado pela respectiva Coordenadoria de Área 

de Planejamento (CAP). 

Segundo a SMS/RJ, a definição de metas para os indicadores da V2, a partir do 2º 

ano de contrato com as OS, dependia da pactuação efetuada entre a unidade e a CAP. 

Essa pactuação deveria levar em consideração o comportamento dos indicadores na 

própria unidade (RIO DE JANEIRO, 2013 a). 

2.3.3 Variável 3: indicadores de incentivo à gestão clínica  

O terceiro nível de indicadores do programa de pagamento por desempenho 

adotado pela SMS/RJ, denominado Variável 3 (V3), era voltado aos profissionais das eSF 

e eSB, e visava o incentivo à gestão clínica. 

As linhas de cuidados ou grupos de ações priorizadas pela SMS/RJ são 

apresentadas no Quadro 5: 

Quadro 5: Grupos de ações da V3. SMS/RJ, 2013. 

Grupo 

de ações
Descrição

Unidades 

Contábeis (UC)

1 Acompanhamento em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, por ano 1

2
Acompanhamento em planejamento familiar, de uma mulher em idade fértil, com 

inserção de DIU ou pré-operatório para laqueadura 
3

3 Acompanhamento de uma gravidez 8

4 Acompanhamento de uma criança, no primeiro ano de vida, por ano 7

5 Acompanhamento de uma criança, no segundo ano de vida, por ano 3

6 Acompanhamento de uma pessoa diabética, por ano 4

7 Acompanhamento de uma pessoa hipertensa, por ano 2

8 Acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de tuberculose 8

9 Acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de hanseníase 10

10 Acompanhamento de paciente tabagista, alcoolista e outras drogas 4

11 As equipes com alunos de graduação (equipe docente assistencial) 10

12 As equipes com residentes (equipe docente assistencial) 20

13
As equipes que aderiram ao PMAQ (Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica)
10

Fonte: Rio de Janeiro, 2013 a. 
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Cada grupo de ações (GA) era composto por até 11 condições que deveriam ser 

cumpridas para que a equipe recebesse o incentivo financeiro. Essas condições estão 

demonstradas no Anexo 1. 

O alcance de metas nesse grupo de indicadores estava associado ao cumprimento 

de todas as condições previstas em cada grupo de ações. Ao finalizar o acompanhamento 

de uma gestante, por exemplo, a equipe recebia 08 unidades contábeis (UC). Sendo assim, 

o cálculo da remuneração por desempenho era baseado na quantidade total de UC 

acumuladas pelas eSF e eSB. 

Ao alcançar 300 UC no trimestre, os profissionais das equipes recebiam o valor 

máximo da remuneração por desempenho, que correspondia a 10% da soma dos salários 

base dos 3 meses. Dentro da mesma eSF, todos os profissionais da equipe mínima 

obtinham a mesma quantidade de UC no trimestre (RIO DE JANEIRO, 2013 a). 

Segundo Rio de Janeiro (2013 a, pág. 20), com esse formato de P4P, espera-se 

que:  

“as equipes desenvolvam a cultura de gestão da clínica, percebendo que não 

basta apenas atingir alguns indicadores, mas que em conjunto eles induzem 

uma boa prática clínica. Por exemplo, não serão esperados apenas que as 

equipes atinjam bons resultados na captação precoce de gestantes no pré-natal, 

mas quantas gestantes que, além da captação precoce, as equipes realizaram 

um bom pré-natal em quantas gestantes? Para realizar um bom pré-natal, além 

de realizar captação precoce da gestante, há alguns outros indicadores 

importantes, como ter realizado exames VDRL e HIV, ter realizado um 

mínimo de 6 consultas, dentre outros”. 

 

No Quadro 6 apresenta-se alguns exemplos de valores a serem repassados 

conforme o total de UC e a remuneração profissional: 

Quadro 6: Exemplos de valores a serem repassados conforme o total de UC e a 

remuneração profissional.  

Profissional
 Salário 

mensal  
 Total 3 meses 

 Total de UC 

no trimestre 

 %  da soma 

dos salários  

base dos 3 

meses 

 Valor a ser 

repassado 

no trimestre 

Médico 7.500,00R$  22.500,00R$   300 10% 2.250,00R$  

Médico 7.500,00R$  22.500,00R$   200 6,6% 1.485,00R$  

Técnico em enfermagem 1.080,00R$  3.240,00R$     300 10% 324,00R$      

Técnico em enfermagem 1.080,00R$  3.240,00R$     150 5% 162,00R$      

Fonte: Adaptado de Rio de Janeiro, 2013 a. 
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No caso das eSB, o cálculo era realizado proporcionalmente ao valor atingido por 

cada uma das eSF as quais esta eSB estava vinculada. 

2.3.4 Monitoramento e avaliação dos indicadores de desempenho 

O desempenho das equipes de saúde podia ser acompanhado por meio de 

relatórios gerenciais extraídos do sistema de prontuário eletrônico do paciente (PEP). A 

extração das informações podia ocorrer no nível da unidade de saúde, da gestão da OS e 

da SMS/RJ. 

Cabe ressaltar que a contratação de empresas de prontuário eletrônico era uma das 

atribuições previstas nos contratos de gestão entre SMS/RJ e OS. Neste sentido, a OS 

contava com um setor responsável por receber os arquivos de produção gerados pelas 

unidades de saúde, consolidar e enviar para a SMS/RJ.  

As informações geradas a partir do PEP também alimentam os sistemas de 

informações do Ministério da Saúde, tais como Sistema de Informação da Atenção Básica 

(SIAB) e Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS).  

Além disso, os relatórios gerenciais contendo os indicadores de desempenho da 

OS, das unidades e das equipes de saúde se destinavam à prestação de contas da OS junto 

aos órgãos de controle do município e subsidiavam o repasse de incentivos financeiros 

ligados ao desempenho.  

A Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA) era responsável pelo 

seguimento e a avaliação do funcionamento dos serviços de saúde contratados, de acordo 

com os critérios, parâmetros e calendário previamente acordados com a OS. Essa 

comissão era composta por 10 representantes da SMS/RJ, cabendo a coordenação das 

reuniões dessa comissão ao Coordenador da Área de Planejamento (AP). 
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3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Analisar a influência do incentivo financeiro sobre o cuidado em saúde prestado 

pelas eSF, localizadas em uma Área de Planejamento (AP) do município do Rio de 

Janeiro, no período de 2012 a 2014. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Descrever a evolução dos indicadores de desempenho das eSF de uma AP do 

município do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2014; 

b) Analisar a influência do pagamento por desempenho sobre a organização do 

processo de trabalho das eSF; 

c) Analisar a influência do pagamento por desempenho sobre os cuidados 

prestados pelas eSF. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi desenvolvida em duas etapas:  

1) Quantitativa: análise descritiva de dados contidos em 13 relatórios elaborados 

pela OS, no período de 2012 a 2014; 

2) Qualitativa: entrevistas realizadas com profissionais que trabalhavam na ESF 

do município do Rio de Janeiro/RJ. 

A realização da pesquisa qualitativa buscou conhecer as percepções dos 

profissionais acerca do programa de pagamento por desempenho adotado pela SMS/RJ. 

Segundo Minayo (2012 a, pág. 21), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse 

conjunto de fenômenos humanos é entendido com parte da realidade social, pois o ser 

humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas 

ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

4.1 Descrição do local de estudo 

O estudo foi realizado em Clínicas da Família localizadas numa AP do município 

do Rio de Janeiro, que faziam parte de contrato de gestão firmado entre a SMS/RJ e uma 

OS. 

O município do Rio de Janeiro está inserido na Região Metropolitana de Saúde I, 

do estado do Rio de Janeiro, possui 1.224 km² de área e apresenta densidade demográfica 

de 5.163 hab./km². Segundo o IBGE (2015), a população total estimada para este 

município, em 2014, era de 6.453.682 habitantes. 

O município está dividido em 33 Regiões Administrativas (RA) e 160 bairros. 

Além disso, a SMS/RJ trabalha com a divisão da cidade em 10 áreas de planejamento 

(AP). Essa divisão territorial pode ser visualizada na figura 2: 
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Figura 2: Mapa das Áreas de Planejamento do município do Rio de Janeiro. 

 

Fonte: Instituto Pereira Passos, 2010 

4.2 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais que trabalhavam nas eSF da AP 

estudada. As entrevistas foram realizadas entre os meses de agosto a novembro de 2015. 

Foram convidados a participar da pesquisa os médicos, enfermeiros, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde das equipes que apresentaram o melhor 

desempenho, segundo os indicadores da variável 3, no período de 2012 a 2014. Neste 

caso, o desempenho foi medido de acordo com o total de unidades contábeis (UC) que 

cada equipe alcançou nos trimestres analisados. 

As equipes que se encaixaram no critério mencionado acima estavam distribuídas 

em 10 das 26 unidades de saúde da AP estudada.  

Para garantir que os profissionais selecionados para as entrevistas tivessem pelo 

menos um (01) ano de trabalho na eSF, verificou-se, por meio de consulta ao Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a data de entrada dos profissionais na 

eSF (BRASIL, 2015 b). A data de corte para a inclusão dos sujeitos na pesquisa foi o 

registro de entrada na eSF até dezembro de 2013.  

Inicialmente, o número de profissionais entrevistados por categoria seria de 10, 

totalizando 40 entrevistas, podendo ser delimitadas pelo critério de saturação, ou seja, 



28 

quando as concepções, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos começassem a ter 

uma regularidade de apresentação, as mesmas seriam finalizadas (DESLANDES, 2012). 

No entanto, as entrevistas se encerraram com total de 10 sujeitos entrevistados. O 

principal motivo que levou ao encerramento das pesquisas foi a dificuldade em captar 

voluntários para a pesquisa.  

As estratégias utilizadas para captar os voluntários serão apresentadas em tópico 

específico.  

Abaixo, descreve-se os passos que foram seguidos para seleção dos voluntários: 

1. Selecionou-se as eSF com as três melhores pontuações (em UC) em 

cada período (13 períodos de análise), totalizando 54 eSF; 

2. Excluiu-se 27 eSF que pontuaram apenas nos grupos de ações 11, 12 

e 13, que eram relacionados às equipes docente assistencial e adesão 

ao PMAQ; 

3. As 27 eSF que restaram estavam concentradas em nove das 26 

unidades de saúde da AP; 

4. Para garantir um número maior de profissionais a serem convidados 

para entrevista, ampliou-se a seleção para as cinco melhores 

pontuações (em UC) em cada período. Os períodos de dez-jan/2013 e 

mai-jul/2013 foram mantidos com as três melhores pontuações.  

5. Foram selecionadas 41 eSF; pontuação máxima de 812 UC, mínima 

de 58 UC; distribuídas em 10 unidades de saúde; 

6. Do total de eSF incluídas, verificou-se que as eSF se repetiram nos 

períodos selecionados; uma eSF apareceu sete vezes entre as cinco eSF 

que mais pontuaram, três eSF apareceram três vezes entre as equipes 

que mais pontuaram, sete eSF apareceram duas vezes entre as equipes 

que mais pontuaram, totalizando 22 eSF que mais pontuaram nos 

períodos compreendido entre dez/2012 a dez 2014, distribuídas em 10 

unidades de saúde.  

7. Ao analisar o CNES, verificou-se que, das 22 eSF incluídas, duas 

apresentavam data de inclusão de todos os profissionais em 2014 e 

duas em 2015, restando 18 eSF para seleção dos sujeitos; 
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8. Ao analisar a data de entrada dos profissionais das 18 eSF restantes, 

foi possível selecionar 18 ACS - escolha aleatória (havia 108 

possibilidades); 14 técnicos de enfermagem; 14 enfermeiros e seis 

médicos, totalizando 52 sujeitos elegíveis para o estudo.  

9. No período de 12/08/2015 a 09/11/2015 foram enviados e-mails para 

todos os sujeitos selecionados; entre esses, quatro e-mails foram 

devolvidos;  

10. Dos 52 sujeitos selecionados, cinco não trabalhavam mais na unidade; 

um foi desligado; quatro estavam de licença maternidade, uma de 

licença saúde, duas mudaram de função, restando 39 possibilidades. 

Dos 39 sujeitos selecionados, apenas cinco responderam ao convite 

por e-mail; cinco aceitaram após ligação telefônica ou convite 

realizado pessoalmente na unidade. O restante não respondeu ao 

convite por e-mail, não respondeu ao convite após várias tentativas de 

contato por telefone celular ou telefone fixo da unidade.  

4.3 Tipo de instrumento para coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada mediante a consulta às fontes de informações de 

dados secundários e primários. 

Os dados secundários foram extraídos dos relatórios de produção gerados a partir 

do prontuário eletrônico do paciente, disponibilizados pelo Sistema de Informações da 

OS, e foram tabulados através do programa Microsoft Excel for Windows versão 2007.  

Os dados primários foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, 

realizadas individualmente pela pesquisadora. Conforme Minayo (2012 b, pág. 64), a 

entrevista semiestruturada combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado 

tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas pela pesquisadora. Logo após as 

entrevistas, também foram realizadas num diário de campo, as anotações pertinentes para 

que informações importantes não fossem perdidas. 

Além disso, realizou-se o pré-teste do roteiro de entrevistas para a produção de 

respostas mais satisfatórias. Os roteiros finais seguem no Apêndice 1. 
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4.4 Estratégias para coleta de dados 

Antes do envio do projeto de pesquisa aos Comitês de Ética, o projeto foi 

apresentado ao coordenador da CAP estudada que concordou com a realização da 

pesquisa conforme pode ser verificado no Apêndice 5. Esta etapa foi fundamental para 

facilitar a interlocução com os sujeitos da pesquisa e a entrada em campo.  

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal Fluminense de Niterói e pelo Comitê de Ética em Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde do Rio de Janeiro, o projeto e os pareceres dos comitês foram enviados ao 

coordenador e Centro de Estudos da CAP estudada, que autorizaram o início da pesquisa 

nas unidades de saúde da respectiva AP. 

Além disso, o projeto foi enviado para o gestor do contrato da AP estudada, para 

o responsável pelo sistema de informação da OS e para os gerentes das unidades de saúde 

das equipes selecionadas para o estudo.  

A etapa seguinte foi a solicitação dos contatos dos profissionais aos gerentes das 

Unidades de Saúde selecionadas. Essa solicitação foi feita por e-mail, contendo a 

apresentação das credenciais institucionais, informações sobre a pesquisa e o parecer do 

Comitê de Ética conforme Apêndice 3. Também foram feitos contatos telefônicos com 

os gerentes devido à falta de resposta por e-mail.  

Na etapa seguinte, em posse dos contatos enviados pelos gerentes, enviou-se e-

mail para os sujeitos selecionados com a apresentação da pesquisadora, explicação dos 

motivos da pesquisa, justificativa da escolha do entrevistado e garantia de anonimato e 

de sigilo sobre os dados (Apêndice 4). Antes do envio do e-mail aos sujeitos da pesquisa, 

a pesquisadora validou o e-mail com três pessoas de diferentes níveis de escolaridade, 

para garantir uma comunicação mais clara, objetiva e efetiva com os sujeitos da pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos sujeitos, com 

agendamento prévio conforme a disponibilidade de cada profissional.  

Seguindo as recomendações de Minayo (2012 b), antes de iniciar a entrevista, a 

pesquisadora se apresentou, discorreu, resumidamente, sobre o interesse da pesquisa, 

informando de que forma o depoimento pode contribuir para a pesquisa como um todo, 

para a comunidade e para o próprio entrevistado; explicou os motivos da pesquisa; 

justificativa da escolha do entrevistado; garantia de anonimato e de sigilo sobre os dados. 
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Este momento também serviu de conversa inicial para aquecimento, pois a pesquisadora 

falou um pouco sobre sua vivência como enfermeira na Saúde da Família. 

4.5 Análise de dados 

A análise descritiva dos dados quantitativos foi realizada por meio de medidas de 

frequência absoluta e relativa (percentuais).  

A análise de dados qualitativos foi fundamentada na adaptação da obra de Bardin 

(1979), realizada por Gomes (2012). Conforme este autor, a trajetória da análise de 

conteúdo temática costuma apresentar as seguintes etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados/inferência/interpretação. 

Na primeira etapa buscou-se uma visão do conjunto, apreendeu-se 

particularidades do conjunto do material que foi analisado, elaborou-se pressupostos 

iniciais que serviram de baliza para análise e interpretação do material, escolheu-se 

formas de classificação inicial e determinou-se os conceitos teóricos que orientariam a 

análise. 

Na segunda etapa - exploração do material, distribuiu-se trechos, frases ou 

fragmentos de cada texto de análise pelo esquema de classificação inicial; fez-se uma 

leitura dialogada com as partes dos textos da análise, em cada classe; identificou-se, 

através de inferências, os núcleos de sentido apontados pelas partes do texto em cada 

classe do esquema de classificação; dialogou-se os núcleos de sentido com os 

pressupostos iniciais; analisou-se os diferentes núcleos de sentidos presentes nas várias 

classes do esquema de classificação buscando temáticas mais amplas ou eixos em torno 

dos quais se pudesse discutir as diferentes partes dos textos analisados; reagrupou-se as 

partes do texto por temas encontrados; elaborou-se uma redação por tema, de modo a dar 

conta dos sentidos dos textos e de sua articulação com os conceitos teóricos que 

orientaram a análise.  

Na etapa final, elaborou-se uma síntese interpretativa por meio de uma redação 

que pudesse dialogar temas com objetivos, questões e pressupostos da pesquisa. 
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4.6 Aspectos éticos 

Todas as etapas desta pesquisa foram construídas observando-se as questões éticas 

que envolvem seres humanos, em conformidade com a Resolução nº. 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (2012). 

A pesquisa foi aprovada por dois comitês de ética em pesquisa: i) Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP-CCM/HUAP) e, ii) Comitê de 

Ética em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, como instituição 

coparticipante. Os pareceres seguem nos Apêndices 6 e 7. 

Todas as entrevistas foram precedidas da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice 2) pelos participantes, concordando em conceder as 

informações requeridas e autorizando a utilização destas informações no estudo que foi 

desenvolvido. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seção de resultados desta pesquisa está dividida em duas partes. A primeira, 

com a abordagem quantitativa, refere-se à evolução dos indicadores de desempenho das 

eSF de uma AP do município do Rio de Janeiro, no período de 2012 a 2014. A segunda 

parte, de natureza qualitativa, refere-se às entrevistas realizadas com os profissionais das 

eSF, onde se buscou identificar a influência do pagamento por desempenho sobre a 

organização do processo de trabalho e sobre os cuidados prestados pelas eSF.  

5.1 Evolução dos indicadores da V3: incentivo à gestão clínica 

Foram analisados treze relatórios de produção elaborados pelo Setor de Sistemas 

de Informação da OS. O primeiro período incluído na pesquisa foi Jan-Fev de 2012, 

período em que se observaram as primeiras eSF que pontuaram no programa de P4P da 

SMS/RJ, na AP estudada. O último período analisado foi Nov-Dez de 2014. 

No primeiro período de 2012, das 106 eSF cadastradas na AP, 27 eSF (25,5%) 

haviam pontuado UC pelo programa de P4P da SMS/RJ, gerando pagamento de incentivo 

financeiro aos profissionais que compunham essas eSF. Ao final de 2013, 100% das eSF 

haviam pontuado UC e recebido incentivo financeiro conforme pode ser verificado na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Evolução percentual de eSF que participaram do programa de P4P da 

SMS/RJ. 

Período de referência 
Total eSF 

% eSF que 

pontuaram UC Ano Mês 

2012 Jan-Fev 106 25,5 

2012 Mar-Abr-Mai 114 59,6 

2012 Jun-Jul-Ago 122 67,2 

2012 Set-Out-Nov 122 70,5 

2012/2013 Dez-Jan 124 68,5 

2013 Fev-Mar-Abr 124 73,4 

2013 Mai-Jun-Jul 124 90,3 

2013 Ago-Set-Out 124 97,6 

2013/2014 Nov-Dez-Jan 124 100 

2014 Fev-Mar-Abr 124 100 

2014 Mai-Jun-Jul 126 96 

2014 Ago-Set-Out 126 100 

2014 Nov-Dez 129 88,4 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios da OS. 
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De janeiro a novembro de 2012 verificou-se que o incentivo pago aos profissionais 

das eSF da AP estudada foi decorrente do resultado do desempenho nos grupos de ações 

11, 12 e 13. Estes grupos de ações referiam-se, respectivamente, à existência de alunos 

de graduação na equipe, às equipes com residentes e à adesão das equipes ao PMAQ-AB, 

que ocorreu em 2012. A pontuação máxima atingida por essas eSF foi de 40 UC.  

A título de exemplo, o valor pago em reais (R$) aos profissionais que 

contabilizaram 30 UC no trimestre foi de 1% da soma do salário base da categoria. Ou 

seja, um médico que ganhava R$ 10.000,00/mês, em média, recebia R$ 30.000,00 de 

salário no trimestre e R$ 300,00 de gratificação pelo programa de P4P. 

No período compreendido entre Dez/2012 a Out/2013, as eSF expandiram seus 

resultados para os grupos de ações 1 (acompanhamento em planejamento familiar, de uma 

mulher em idade fértil), 3 (acompanhamento de uma gravidez) e 7 (acompanhamento de 

uma pessoa hipertensa).  

Em 2014, as eSF pontuaram UC na maioria dos grupos de ações, com exceção ao 

grupo 9, que se referia ao acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de hanseníase. 

Observou-se também que as eSF tiveram uma melhora no seu desempenho, pois uma eSF 

chegou a pontuar 812 UC. 

As eSF que atingiram 300 UC ou mais receberam o valor máximo da gratificação 

financeira prevista pelo programa de P4P, que era de 10% da soma dos salários base do 

trimestre avaliado. Ou seja, um enfermeiro que recebia R$ 5.000,00/mês, em média 

recebeu R$1.500,00 de gratificação por desempenho no trimestre.  

Ao analisar o desempenho das eSF da AP estudada nos anos de 2012 a 2014, 

observou-se que as eSF apresentaram melhor desempenho em 2014, conforme pode ser 

verificado no Quadro 7.  
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Quadro 7: Pessoas acompanhadas pelas eSF por ano, segundo grupos de ações 

da V3. Rio de Janeiro, 2012 a 2014. 

Grupo 

de 

Ações 

Descrição 

Pessoas 

acompanhadas pelas 

eSF /ano 

2012 2013 2014 

1 Acompanhamento em planejamento familiar de uma mulher em idade fértil 0 9 7120 

2 
Acompanhamento em planejamento familiar de uma mulher em idade fértil, 

com inserção de DIU ou pré-operatório para laqueadura 
0 0 4613 

3 Acompanhamento de uma gravidez 0 5 188 

4 Acompanhamento de uma criança no primeiro ano de vida, por ano 0 0 5 

5 Acompanhamento de uma criança no segundo ano de vida, por ano 0 0 66 

6 Acompanhamento de uma pessoa diabética, por ano 0 0 149 

7 Acompanhamento de uma pessoa hipertensa, por ano 0 1506 8072 

8 Acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de tuberculose 0 0 3 

9 Acompanhamento de uma pessoa em alta por cura de hanseníase 0 0 0 

10 Acompanhamento de paciente tabagista, alcoolista e outra drogas 0 0 5 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios da OS. 

 

Ressalte-se que o período compreendido de Dez/2012 a Jan/2013 foi incluído na 

análise do ano de 2013, assim como o período de Nov/2013 a Jan/2014 foi incluído na 

análise do ano de 2014. 

Em 2014 houve mudança no quadro de indicadores da V3, que foi caracterizada 

pela redução das condições que deveriam ser cumpridas em cada grupo de ações para se 

considerar uma pessoa acompanhada ou meta atingida (RIO DE JANEIRO, 2013 b). 

Resumidamente, as mudanças foram as seguintes: 

a) exclusão da exigência de vacina em dia nos grupos 1 e 2; 

b) exclusão da exigência de atendimento odontológico nos grupos 3, 4, 5, 8 e 9;  

c) redução no número de visitas domiciliares do ACS nos grupos 3, 4 e 5;  

d) exclusão da condição ligada a realização do procedimento de fundoscopia no 

grupo 6; 

e) redução do valor da hemoglobina A1C para menor ou igual a 7% no grupo 6;  

f) exclusão do registro de entrada no grupo de tabagismo no grupo 7;  
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g) redução no número de consultas no grupo 10. 

 

Para se ter uma dimensão do desempenho das eSF, buscou-se comparar o número 

de pessoas acompanhadas pela V3, por grupo de ações, com o número de pessoas 

cadastradas no Sistema Informação da Atenção Básica (SIAB), conforme condição 

registrada. Os resultados são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Percentual de pessoas acompanhadas pelas eSF segundo grupos de 

ações da V3. Rio de Janeiro, 2013 a 2014. 

Grupos de ações Período 

Pessoas 

cadastradas 

(SIAB) 

Pessoas 

acompanhadas 

(V3) 

% pessoas 

acompanhadas 

(V3/SIAB) 

GA 1: Mulheres de 15 a 50 anos   
2013 116.193 9 0,01% 

2014 121.867 7120 5,84% 

GA 2: Mulheres de 15 a 50 anos (DIU) 
2013 116.193 0 0,00% 

2014 121.867 4613 3,79% 

GA 3: Gestantes  
2013 1.434 5 0,35% 

2014 2.701 188 6,96% 

GA 4: Crianças < 1 ano  
2013 4.412 0 0,00% 

2014 6.387 5 0,08% 

GA 5: Crianças de 1 a 2 anos  
2013 4.901 0 0,00% 

2014 6.513 66 1,01% 

GA 6: Pessoas diabéticas  
2013 5.982 0 0,00% 

2014 10.829 149 1,38% 

GA 7: Pessoas hipertensas  
2013 22.793 1506 6,61% 

2014 37.629 8072 21,45% 

GA 8: Pessoas com tuberculose  
2013 218 0 0,00% 

2014 342 3 0,88% 

GA 9: Pessoas com hanseníase  
2013 16 0 0,00% 

2014 33 0 0,00% 

GA 10: Pacientes tabagistas, alcoolistas e 

outras drogas 

2013 0 0 SR 

2014 0 5 SR 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos relatórios da OS e Tabnet municipal (RIO DE 

JANEIRO, 2016 a).
 

 

Verificou-se que as eSF apresentaram melhor resultado no grupo de ações de 

acompanhamento de uma pessoa hipertensa (GA 7), passando de 1506 (6,6%), em 2013, 

para 8072 (21,45%) pessoas hipertensas acompanhadas, em 2014. 
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Nesse grupo de ações, de 2013 para 2014, houve a exclusão da condição ligada ao 

registro de entrada das pessoas hipertensas no grupo de tabagismo. Sendo assim, 

conforme Rio de Janeiro (2013 b), em 2014, as eSF deveriam registrar, no prontuário 

eletrônico do paciente, o cumprimento de cinco condições para alcançar a meta deste 

grupo:  

a) ter o diagnóstico de hipertensão arterial na lista de problemas; 

b) ter realizado, pelo menos, duas consultas médicas ou de enfermagem durante os 

12 meses que antecedem a data final do período em análise; 

c) ter, pelo menos, dois registros de pressão arterial (realizados em dias diferentes 

durante os 12 meses que antecedem a data final do período em análise, possuindo um 

deles, pelo menos, valores de pressão arterial sistólica inferior ou igual a 150 mmHg 

e de pressão arterial diastólica inferior ou igual a 90 mmHg; 

d) ter, pelo menos, um registro de resultados de colesterol total, colesterol HDL e 

triglicerídeos realizado durante os 24 meses que antecedem a data final do período em 

análise; 

e) não ter recebido UC no grupo de ações 7 para o mesmo paciente nos últimos 12 

meses.  

O segundo grupo de ações que apresentou melhor resultado foi o 

acompanhamento de uma gravidez (GA 3), que passou de 05 (0,35%) em 2013 para 188 

(6,96%) gestantes acompanhadas em 2014.  

As mudanças ocorridas neste grupo de ações de 2013 para 2014 foram: i) exclusão 

da exigência de atendimento odontológico; e redução no número de visitas domiciliares 

do ACS, passando de duas para uma VD do ACS até a 38º semana de gestação. 

O montante de recursos financeiros repassados aos profissionais das eSF e eSB da 

AP estudada, decorrente do alcance de metas nos anos de 2013 e 2014, foi de R$ 

2.080.000,00 (dois milhões e oitenta mil reais) aproximadamente. 
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5.2 Categorização das entrevistas  

A realização das entrevistas foi apoiada na ideia de conhecer as percepções dos 

profissionais das eSF sobre o programa de pagamento por desempenho implantado na 

APS do município do Rio de Janeiro. Os principais questionamentos que deram origem à 

pesquisa foram: i) qual a influência do pagamento por desempenho sobre a organização 

do processo de trabalho das eSF; e ii) qual a influência do pagamento por desempenho 

sobre os cuidados prestados pelas eSF. 

A partir das respostas dos profissionais foi possível categorizar os temas mais 

relevantes e articulá-los com a literatura encontrada, de modo a permitir uma melhor 

compreensão sobre o tema. Os temas foram: planejamento e avaliação do trabalho; o 

pagamento por desempenho como reconhecimento do trabalho; registro das informações 

do paciente; rotina de trabalho após a introdução sistema de P4P; apresentação e 

divulgação do modelo de pagamento por desempenho; focalização em metas: duas 

perspectivas; ética do cuidado e recompensas financeiras. 

5.2.1Perfil dos profissionais entrevistados 

Foram entrevistados 10 profissionais.  

A média de idade dos entrevistados foi de 40 anos; o mais jovem tinha 30 anos e 

o mais velho, 57 anos. A maioria era mulher (n=9), carioca (n=9), vivia com companheiro 

(n=6). Cinco entrevistados referiram ter ensino superior completo, com 8,5 anos de 

formado, em média; desses, apenas um referiu ter especialização na área de saúde da 

família ou afins; e, um possuía  especialização em saúde da família, incompleta. Entre os 

entrevistados que exerciam função de ensino médio (n=6), quatro referiram estar 

cursando faculdade ou curso técnico na área da saúde; dois não possuíam outro tipo de 

formação/qualificação. Em relação à ocupação atual, um entrevistado era médico, três 

eram enfermeiros, um era técnico de enfermagem e cinco eram agentes comunitários de 

saúde. Os entrevistados estavam, em média, há 6,6 anos na ocupação atual (mín: 4a; máx: 

12a); há 4,3 anos trabalhando na ESF (mín: 3a; máx: 7a); e, há 3,8 anos trabalhando na 

equipe atual (mín: 2a; máx: 7a). 
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5.2.2 Planejamento e avaliação do trabalho  

A maioria dos entrevistados referiu que fazia algum tipo de planejamento para 

organização do seu trabalho. No entanto, não foi possível detectar os recursos e 

ferramentas de apoio utilizadas para esse planejamento: 

“A gestante (...) sempre quem vê isso é minha enfermeira...então assim, a 

gestante xxx não veio a consulta este mês, então busca ativa nela. Tá 

precisando fazer x coisa, a gente se reúne e vamos fazer uma estratégia de 

como vamos conseguir o objetivo (E3)”. 

“É um trabalho que se a gente não fizer isso ele não anda né. Claro que às vezes 

a gente dá prioridade um pouquinho mais pra uma coisa, que tá precisando 

naquele momento, ai daqui a pouco a gente para um pouquinho com aquele, 

dá uma prioridade pra outras e assim a gente vai né. Mas assim, basicamente 

nosso trabalho é planejado. A reunião de equipe ajuda muito né” (E7). 

“(...) é no início do ano a gente faz o planejamento anual, já pra grupo que vai 

ter, a gente pega os meses pelo mês que é aquilo, então o outubro rosa, esse 

tipo de coisa. Então a gente tem esse planejamento que é anual. E aí mensal, a 

gente faz o planejamento do mês, assim, ah o que que tem que a gente quer 

fazer que não tá ainda programado. E semanal, a gente tem também a reunião 

de equipe, que já é o planejamento das consultas, VD, de atividades que são 

pensadas mais rápido, que alguém pensou ah vamos fazer a gente acaba 

entrado e fazendo também. Então a gente tem três planejamentos grandes né, 

anual, mensal e semanal” (E8).  

“(...) eu faço, por que são cinco ruas a minha microarea, então, como assim? 

Tem dias que a gente tá na unidade nos resta as vezes dois três dias na semana 

pra, dependendo das atividades que tem dentro da unidade a gente não sai pra 

rua, então a gente tem que se organizar pra fazer aquela visita” (E10). 

Por outro lado, alguns entrevistados perceberam que o planejamento é falho ou 

inexistente: 

“A gente planeja muito pouco! Esta foi a grande conclusão destes últimos 

meses e é isso que a gente está começando a querer mudar (E1). 

"Eu não trabalho muito com planejamento (...) ah hoje eu vou fazer isso, isso 

e isso, mas chega aqui dentro a gente tem que trabalhar com a realidade que a 

gente tem no momento né, as vezes eu chego aqui, primeiro que não adianta 

eu ir pro território muito cedo por que as pessoas estão dormindo” (E2). 

“Bem, eu tentei, mas não dá não. Quando você tá na rua, você não tem casa 

certa pra entrar. Eu juro que eu tentei. Eu já fiz, eu já tentei me organizar 

completamente nas minhas ficha, já tentei mesmo” (E5). 

A noção de avaliação apareceu de forma diversa. Avaliação individual, 

accoutability, PMAQ e avaliação de indicadores foram as formas de avaliação 

mencionadas pelos entrevistados: 

“A gente acaba tendo a avaliação mesmo no accountability” (E1). 
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“Não há nada como ter o trabalho da gente remunerado, né. Que seja, não 

remuneração só em dinheiro, mas acho que a remuneração também, 

remuneração não,  reconhecimento enquanto profissional também acho legal, 

acho que isso dá uma auto estima pra gente, quando seu trabalho é reconhecido, 

seja lá pela sua equipe, pelos seu colegas, eu acho também legal, que isso 

incentiva né. Não adianta você ta se matando em trabalhar e ninguém te elogia, 

ninguém fala que teu trabalho tá bom, ou até mesmo te ensinar a melhorar o 

trabalho, eu acho que tudo isso faz parte né” (E2).  

“Esta avaliação a gente nunca fez não. Quem faz é a gerente, a direção. Eles 

que fazem. Mas assim, eu não sei, vamo pensar, sempre a gente deixa a desejar. 

A gente poderia fazer melhor” (E3). 

“É assim, eu avalio né no meu dia-a dia, né, hoje eu consegui fazer tudo que, 

fiz meu check list o que tinha que ser feito e avalio assim, na qualidade da gente 

depois a gente conseguir realmente, tipo um dado inserido, um paciente que 

precisava de um cuidado e a gente conseguiu cumprir, né, da criança que tava 

com cartão mega atrasado, que a mãe não tem tempo, as vezes é drogada, não 

tem vida e a gente precisa ir lá imunizar essa criança, entendeu, eu acho isso 

bem interessante” (E4). 

"É, normalmente a gente não consegue atingir o que a gente pensou na semana. 

Mas a gente fica feliz quando a gente consegue pelo menos fazer alguma coisa. 
A gente tem a meta de entregar kit, as vezes a gente vai com 10 kits e entrega 

5. Se a gente conseguir entregar pelo menos a metade aí isso rendeu” (E6). 

“Periodicamente a gente faz baseado nestas questões dos dados. tem aquela 

que a OS manda que a gente tem que preencher, né...como é que tá o 

comportamento do agente,  a gente também faz esse, que a gente faz pela OS. 

Basicamente é isso, a gente tá olhando em cima do que a gente precisa. É claro 

que as vezes tem umas semanas que a gente tá mais disperso, aí a gente tenta 

sentar e conversar” (E7). 

“A gente tá com o PMAQ já desde 2012, a gente fez o AMQ e depois, agora o 

PMAQ. Então é uma avaliação anual que eu acho bem completa pra equipe. A 

gente já vai fazer a desse ano. É, acaba que em cada reunião você avalia um 

pouco né, o que que tá pendente, o que que não tá. E tem as avaliações de 

profissionais, então dos ACS e da técnica sou eu que faço, e a minha e da 

medica a gerência” (E8). 

“A gente faz avaliação de v3 semanal, na reunião de equipe. Por que? O que 

que acontece? Nós tínhamos um resultado de 3 alta e esse resultado deu uma 

caída nesse ano e a gente quis entender por que  que isso tava acontecendo, 

então a gente começou a fazer o acompanhamento semanal, se não semanal, 

quinzenal pelo menos. Então toda a reunião de equipe a gente abre as variáveis, 

a gente pega variável por variável, levanta o que que tá faltando, o que que a 

gente pode fazer pra fazer diferente (E8). 

“No meu caso eu procuro né, vê se eu to indo bem ou se não to, até pergunto 

mesmo na microarea, como é que tá, se tá precisando de alguma coisa, se ta 

faltando alguma coisa, e as vezes mesmo elas cobram, por que tem meses que 

a gente vai mais vezes, ah você não vem mais aqui não sei o que, o que que 

houve? (E10) 

 

O elogio ou reconhecimento do trabalho mesmo que seja pelos próprios colegas 

foi mencionado como uma forma de estímulo profissional, de autoestima. Ademais, a 
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ideia de “ensinar a melhorar o trabalho” indicou a necessidade de se realizar avaliação 

de desempenho individual.  

A avaliação de desempenho, segundo Pierantoni et al. (2011, pg. 1628), pode ser 

entendida “como instrumento do processo de trabalho, permitindo indicativos de 

aperfeiçoamento e adequação para a produção do cuidado em saúde”. Os autores 

acrescentam que o processo avaliativo pode ser usado no sentido de averiguar deficiências 

e proporcionar políticas de desenvolvimento profissional. 

Por outro lado, Ney et al. (2013) destaca-se que "não existe cultura de avaliação 

e negociação entre profissionais e gestores". Reforça ainda que muitos profissionais se 

sentem amedrontados com processos avaliativos por que estes não seguem uma 

normatização ou pelo fato dos processos de negociação, na maioria das vezes, 

privilegiarem o poder da gestão política em detrimento da gestão técnica. Essa ideia foi 

observada na fala de umas das entrevistadas:  

“(...) é por que eu entrei com uma cabeça, e aí com a entrada das metas muita 

coisa a gente teve que mudar. Ai a gente faz o que tem que ser feito, mas acho 

que pode melhorar. E aí assim, não ser uma coisa... que às vezes parece que 

vai ser punitiva. Se você não conseguir, ah vai tomar uma advertência. (...) 

quando eu vou nas reuniões eu sinto isso, entendeu? (E7) 

Na prática, os processos que envolvem a avaliação de desempenho são incipientes 

na APS do Rio de Janeiro, sendo frequente o seu uso para justificar demissões. A 

utilização dos processos avaliativos como ferramenta de autoavaliação, de diálogo entre 

profissionais e gestores, estimulando o desenvolvimento profissional é uma ideia pouco 

presente da Saúde da Família desse município. Essa observação é corroborada pela fala 

da entrevistada (E3) que diz: "Quem faz é a gerente, a direção". 

A forma de avaliação denominada "accountability" como foi mencionada na 

entrevista (E1), refere-se aos seminários de gestão que ocorrem anualmente nas unidades 

de APS do município do Rio de Janeiro. Segundo a Prefeitura do Rio, a proposta é que 

todas as unidades de saúde realizem além de uma "prestação de contas, uma 

autoavaliação, apresentando o alcance dos seus objetivos no último ano, os problemas 

encontrados e as propostas para a melhoria dos resultados" (RIO DE JANEIRO, 2016 

b). 

Esses seminários são preparados e realizados na unidade de saúde. A apresentação 

ocorre com a participação dos gestores e técnicos das unidades de saúde, representante 

das Coordenações de Área de Planejamento e representantes da comunidade local.  
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Pinho e Sacramento (2009, pág. 1364) buscaram o significado da palavra 

accountability em dicionários, justamente para apreender com maior precisão o que o 

termo significa em inglês e como tem sido traduzido para o português, constatando que o 

"significado do conceito envolve responsabilidade (objetiva e subjetiva), controle, 

transparência, obrigação de prestação de contas, justificativas para as ações que foram 

ou deixaram de ser empreendidas, premiação e/ou castigo". Na opinião dos autores, esse 

conceito está em construção no Brasil. 

A realização de avaliação anual através do PMAQ foi citada por uma entrevistada. 

Por outro lado, a adesão ao PMAQ, que constituía o grupo de ações 13 do programa de 

P4P da SMS/RJ, gerou o incentivo financeiro para 86,5% das equipes.  

Cruz et al. (2014) realizaram um estudo que teve o objetivo de caracterizar o uso 

do planejamento e autoavaliação para melhoria do processo de trabalho das equipes, 

identificando potencialidades e fragilidades. Esse estudo analisou os dados do PMAQ-

AB fornecidos pelo Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde sobre 

avaliação externa. Alguns resultados encontrados foram: 

 a maior parte das equipes avaliadas em todas as regiões declarou realizar 

atividades de planejamento; 

 os temas mais frequentes abordados nas reuniões foram: organização do 

processo de trabalho e do serviço, planejamento das ações das equipes e 

discussão de caso; 

 os três principais pontos que as equipes consideram para o planejamento 

das atividades são: construção de uma agenda de trabalho, informações 

dos SIAB e metas pactuadas para atenção básica pelo município; 

 a autoavaliação foi mencionada por mais de 80% das equipes avaliadas; 

 a maioria das equipes (90%) afirmou que os resultados da autoavaliação 

foram utilizados para organização do processo de trabalho. 

Com base nas entrevistas realizadas com os profissionais da Saúde da Família da 

AP estudada, verificou-se que as percepções de planejamento e avaliação entre esses 

profissionais são muito diversas, podendo refletir a complexidade do cotidiano de 

trabalho em que estão inseridos. 

Em geral, a ideia de planejamento e avaliação esteve mais presente entre as 

enfermeiras. No entanto, esperava-se que toda a equipe estivesse familiarizada com as 
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práticas de planejamento e avaliação, uma vez que este comportamento é estimulado 

através do programa de pagamento por desempenho da SMS/RJ e pelo PMAQ. 

5.2.3 O pagamento por desempenho como reconhecimento do trabalho 

O programa de pagamento por desempenho adotado na APS do município do Rio 

de Janeiro foi visto pelos entrevistados como reconhecimento do trabalho, conforme pode 

ser observado nos trechos das entrevistas transcritas abaixo: 

“Se eu fizer eu tenho retorno também, não é só o meu paciente ser bem cuidado 

não, eu ganho extra no meu salário” (E3). 

“Mas porém, assim é, é ótimo né, por que dinheiro é sempre bom ne, mas 

assim, é mérito de quem trabalha realmente, então assim, é bem legal, bem 

legal. É um incentivo ótimo” (E4). 

“Claro, você fica um pouco vaidoso, ah ganhei, fulano ganhou menos, rola 

uma disputa” (E7).  

“(...) mas a gente saber que algum momento a gente vai ter alguma coisa, que 

é uma surpresa, é um presente ou alguma coisa assim, faz a gente ter, pelo 

menos a gente sabe que o que você tá fazendo tá aparecendo pra alguém, 

alguém tá vendo isso, não sei aonde, alguém olha lá e vê que a gente tá fazendo. 
Por que quando vem o valor no nosso pagamento é por que alguém viu que 

isso aconteceu, que a gente fez, é, talvez não o todo, por que  gente realmente 

não, tem coisa que a gente ainda não, parece que assim inatingível, mas pelo 

menos a gente sabe que tem alguém vendo que quando a gente sai no sol, que 

a gente pega chuva, quando a gente tá na rua não é totalmente é assim, a gente 

não ta invisível totalmente” (E6). 

“Então assim, é muito bom, é gratificante, por que você sabe que seu trabalho 

ne, você tá fazendo o seu trabalho, é um trabalho bom que você consegue ali 

tá ajudando aquela pessoa, você está conseguindo ver que é um paciente que 

está sendo acompanhado e pra você, você acaba tendo um outro recurso 

financeiro no seu orçamento” (E9). 

“Eu acho que tudo que vem de bom, você receber uma gratificação, é sinal que 

você tá ne, fazendo o seu trabalho ne, direito (E10). 

O recebimento de incentivo financeiro como forma de reconhecimento do trabalho 

foi verificado por Campbell et al. (2008). Nessa pesquisa, alguns médicos acreditavam 

que já vinham trabalhando com um alto padrão e que o dinheiro extra foi um 

reconhecimento do trabalho, não remunerado previamente.  

A ideia de que “alguém tá vendo” o trabalho realizado, mencionada pela 

entrevistada (E6), remete a algo distante, à avaliação feita por alguém que não conhece o 

trabalho, mas que providenciou o pagamento do incentivo. 
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No âmbito da gestão de pessoas a gratificação financeira ligada ao desempenho 

tem sido utilizada para premiar os bons profissionais. Portanto, a identificação dos bons 

profissionais exige a realização de avaliação de desempenho. 

As avaliações de desempenho individual e institucional e o pagamento das 

gratificações de desempenho aos servidores foram regulamentadas em 2010 pelo governo 

federal através do Decreto Nº 7.133 (BRASIL, 2010). Nesse decreto, destaca-se que na 

avaliação de desempenho individual, além do cumprimento das metas de desempenho 

individual, deverão ser avaliados alguns fatores tais como: trabalho em equipe, 

comprometimento com o trabalho, capacidade de autodesenvolvimento, relacionamento 

interpessoal, flexibilidade às mudanças, entre outros. Pierantoni et al. (2011) ressalta que 

a inovação nesse processo consiste no fato de o servidor ser avaliado, não apenas pela 

chefia imediata, mas também pela equipe de trabalho em que está inserido. 

Segundo Brandão et al. (2008, pág. 883), as organizações têm procurado utilizar 

modelos que combinem a avaliação de competências e avaliação de resultados, “pois 

avaliar somente o comportamento não garante a consecução do resultado esperado, 

enquanto mensurar só os resultados pode induzir as pessoas a adotarem comportamentos 

inadequados para alcançar a meta desejada”.  

Os mesmos autores referem que, para superar alguns dilemas emergentes dos 

modelos de avaliação por competência e avaliação por resultados, tem se adotado o 

modelo de avaliação denominado “avaliação (ou feedback) 360 graus” ou “avaliação por 

múltiplas fontes”. Nesse modelo de avaliação o funcionário é avaliado não apenas pelo 

seu superior hierárquico, mas também por outros sujeitos que interagem com ele no seu 

trabalho, como colegas da equipe, subordinados, clientes e, em alguns casos, até por 

fornecedores e pelo próprio funcionário (autoavaliação). Entre as vantagens desse 

modelo, os autores destacam a obtenção de avaliações mais ricas e precisas, bem como a 

possibilidade de gerar maior comprometimento dos envolvidos no processo. As 

desvantagens referem-se à complexidade do modelo e à possibilidade de supervalorização 

dos funcionários na autoavaliação. 

No Rio de Janeiro observou-se que os conceitos de autoavaliação, avaliação da 

chefia, avaliação de resultados e avaliação dos usuários estão presentes, porém estão 

fragmentados entre o programa de pagamento por desempenho da SMS, PMAQ e 

estratégias de gestão de pessoas adotadas pelas organizações sociais. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.133-2010?OpenDocument
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Além disso, a avaliação de resultados dos profissionais das eSF é baseada num 

sistema de pontos (V3), mas não há um parâmetro ou meta estabelecida, tornando difícil 

realizar um julgamento de valor.  

5.2.4 Registro das informações do paciente 

As entrevistas realizadas nessa pesquisa evidenciaram que todos os participantes 

utilizavam o prontuário eletrônico para registro dos atendimentos realizados na unidade 

de saúde. A maioria dos entrevistados referiu utilizar também outras formas de registro 

dos atendimentos, como planilhas e caderno. 

Os profissionais de nível superior referiram usar planilhas para acompanhamento 

de linhas de cuidados, como pode ser verificado nos trechos abaixo: 

“Há alguns poucos casos que a gente faz um acompanhamento também 

paralelo com os pacientes com tuberculose e eu tenho feito com os pacientes 

com câncer, que é o meu interesse. Aí a gente tem registro no drive, e mesmo 

assim todas as equipes tem algumas planilhas de vigilância pelo drive” (E1). 

“Eu tenho planilha do paciente que teve NIC alterado, então assim, fez um 

preventivo, teve um NIC ou tem que repetir em 6 meses, eu tenho uma planilha 

pra isso, pra eu poder lembrar que eu tenho que cobrar, cadê a paciente tal” 

(E7). 

“(...) então, planilha eu tenho de tudo: mulher, gestante, criança, idoso, 

hipertenso, diabético, TB, CA de mama, todos ...asma, câncer de mama. Eu 

adoro uma planilha, câncer de mama, acompanhamento de citopatológico, eu 

tenho planilha pra tudo, tudo que você imaginar tem uma planilha nova. E 

quando não tem eu crio” (E8). 

Os agentes comunitários de saúde referiram utilizar caderno para registro de 

informações, sobretudo ao realizar as visitas domiciliares: 

“Eu anoto tudo no meu caderno né, e chega aqui a gente ainda passa pro 

sistema e quando eu preciso de orientação também eu procuro a (...) enfermeira 

ou médico, enfim, sempre a gente tá orientando pra atender melhor a pessoa, 

pra saber o que a gente pode fazer para melhor resolver alguma coisa que a 

agente não sabe” (E2). 

“Então assim, com tudo que temos alimentar no sistema as vezes a gente não 

temos tempo de colocar no papel, mas todos os agentes de saúde têm caderno. 

Então, tudo é relatado no caderno, aí a gente chega aqui e passa para o 

computador, por que fica mais fácil do que sai com aquele montão de papel 

pra rua” (E3). 

“(...) as visitas, a gente leva um caderno, todo mundo tem um caderninho, por 

que a gente tem que jogar esta visita no sistema. Então a gente vem com tudo 

anotado no caderno, a gente tem as fichas A, B, aquelas coisas, mas todo 

mundo tem o seu caderno pra registrar, quando a gente chega aqui tem que 

jogar no sistema a visita” (E6). 
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O uso de planilhas esteve relacionado ao acompanhamento de linhas de cuidado 

específicas ou linhas de cuidados priorizadas pelas equipes, reforçando a ideia de registro 

complementar ao PEP. 

Os entrevistados falaram sobre dificuldades e limitações do uso do prontuário 

eletrônico, tais como, atualizações frequentes do sistema e limitação na extração de 

relatórios: 

“E assim, ele tem atualizações, atualizações, vai melhorar, vai melhora, mas 

cada dia aparece mais uma coisa e até esta coisa dar certo demora um 

pouquinho. E até a gente também conseguir achar os meios, também cai um 

pouquinho a produção” (E3). 

 “(...) então são as planilhazinhas que a gente vai criando para o trabalho, por 

que o prime não nos dá, entendeu. Isso é uma crítica até, que eu já fiz até pra 

eles. Que eles tinham que dar pra gente filtros de planilhas, o que não existe 

né” (E7).  

“(...) você tem uma lista completa de hipertenso, lista completa de crianças, 

mas seu eu quiser uma criança de 7 anos, todas as crianças de 7 anos do sexo 

feminino, eu não consigo uma lista assim. As vezes se a gente precisa fazer 

uma atividade das campanhas das meninas, de HPV, você não tem ali um lista 

'pra isso (E7).  

“(...)então, ele até gera, mas ele gera uns relatórios que não tem todos os dados 

que eu gostaria que tivessem. As vezes ele só tem me dizendo se fez ou se não 

fez, não tem valores, então eu prefiro ter as minhas planilhas de controle pra 

poder acompanhar melhor. Por exemplo, se tiver um paciente câncer de mama, 

nódulo de mama que é uma coisa que a gente faz uma planilha que não existe 

em nenhum lugar. Então eu tenho pra onde a mulher foi, quando ela foi, 

quando foi a última consulta, quando que ela volta. Então eu tenho esses 

controles mais específicos (E8). 

“(...) por exemplo, alguns dados que realmente você precisa totalizar entendeu, 

fazer um total. E aí, às vezes, o prime vai te dar um total geral, mas não é o 

total geral, é alguma percentagem que você tem que tá olhando” (E9). 

Perda de informações devido à dificuldade de registro no prontuário eletrônico e 

ausência de tecnologia adequada foram citadas pelos entrevistados: 

“(...) eu vou ser sincera, eu perco muitas. por que? no exato momento que eu 

subo, eu subo com minhas folhas todinhas né, aí vamos supor, no horário da 

manhã, aí eu passo, mais ou menos 6 casas tal, não sei o que quando dá, e passo 

a tarde também, aí eu desço, quando a gente desce aqui, se aqui não tiver 

funcionando, desanima” (E5). 

“Eu acho assim, tinha que ter uma coisa mais ágil. Quando falam assim, aí 

vamo dar o tablet, a gente até achou um negócio super maneiro, que quanto tá 

na casa da pessoa você já registra” (E5).  

“Fazer a gente consegue o problema é registrar, às vezes” (E7). 

“Hoje a gente já tem um prontuário eletrônico, tudo o que a gente faz vai direto 

pra ele, com exceção das VDs, que a gente acaba fazendo em domicilio, 
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escrevendo e depois passamos, o que é um problema, mas a gente consegue 

fazer. E a gente tem uma briga constante com o servidor, dele funcionar ou 

não, na lentidão dele ou não. Mas a gente registra tudo (E8). 

“Então, se tem alguma mudança a gente com a ficha, a gente usa lápis, 

borracha, apaga e vai atualizando. Mas assim, eu tenho um caderninho que 

nem tudo cabe na ficha A, então dependendo do relato da família ou do 

membro da família ai a gente anota no caderno e chegando na unidade, claro 

que na hora de jogar no prontuário eletrônico a gente faz um resumo do que 

foi e relata no prontuário eletrônico” (E10).  

Por outro lado, para alguns entrevistados, a introdução do incentivo financeiro 

parece ter estimulado o registro adequado das informações no prontuário eletrônico dos 

pacientes: 

“(...) mas porém é um incentivo e assim, a gente as vezes procura ver o que ta 

faltando, o dado, mas a gente não se prende nisso, é por que a nossa qualidade 

de linha de cuidado é essa mesmo, da equipe (E4). 

“Então assim, ela começou, a gente sentava, vinha a menina do prime, aí eu 

sentava com ela e falava assim, quais são as prioridades? Aí ela, olha só, para 

bater meta você tem que fazer isso, isso, isso. E as outras equipes ainda não 

tinham se alertado para isso. Mas a gente tinha ...bateu, mas a gente não sabia 

por que que bateu. Então eu me interessei em saber porque, onde era, o que 

que poderia ser melhorado” (E3). 

“(...) se você estiver colocando as informação do paciente no lugar errado, não 

vai contabilizar. Então você tem que saber pontuar nos locais certo” (E9). 

"Pontuar no locais certos" como referiu a entrevista (E9) sugere que as equipes 

tiveram que rever a forma como estavam registrando as informações. Essa constatação 

também foi encontrada no estudo de Coleman (2010). Segundo o autor, a pesquisa sugeriu 

que os médicos fizeram principalmente mudanças administrativas no registo de dados de 

estilo de vida dos pacientes para permitir a reclamação de incentivos, em vez de alterar 

substancialmente as atividades preventivas.  

Alerta-se que a simulação de informações não é incomum na ESF, assim como foi 

destacado por Greb et al. (2006), ao referir que os incentivos do pagamento por 

desempenho atraem muita atenção, por que podem ser manipulados, mais facilmente do 

que outros incentivos. Nesse caso, a efetivação das comissões de prontuário, previstas 

nos indicadores da V1, e auditorias periódicas podem ajudar a prevenir as práticas ilegais 

e/ou antiéticas. 

Mesmo havendo críticas dos entrevistados em relação à extração de relatórios do 

prontuário, esses parecem utilizar o recurso para realizar o acompanhamento dos 

pacientes. O estudo de Petersen et al. (2013) verificou que os participantes dos grupos de 
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intervenção eram muito mais propensos do que os controles para fazer login em um site 

seguro e visualizar seus relatórios de desempenho. Porém, o efeito da intervenção não foi 

mantido após a retirada do incentivo. 

5.2.5 Rotina de trabalho após a introdução programa de P4P 

Para a maioria dos entrevistados a introdução do programa de pagamento por 

desempenho mudou pouco ou não mudou, sua rotina de trabalho: 

“Não percebo nenhuma movimentação diferente. Acho que de repente dá até 

pra gente usar isso como estimulo, é (...) e tanto é que a gente aqui na unidade 

a gente não promoveu atividades pra atingir as variáveis” (E1). 

“Assim, ela fala o que que a gente tem que fazer, no caso, ela chegou pra gente, 

em reunião de equipe, olha um hipertenso ela tem que ter duas consultas no 

mês, mas antes dela fazer a gente já tava fazendo, por que a gente sabe o que a 

gente, tem os cronogramas lá pra gente cumprir né, as visitas que a gente tem 

que fazer mensalmente, né, que é as gestantes, acompanha, os recém nascidos, 

né (...)” (E2). 

“(...) assim a gente sempre trabalhou assim, mas não era tão detalhadamente, 

tão de perto, eu não tinha esta noção de... ah fulano tá pra vence ou não tá, 

quem tá vindo quem não tá, aquele que abandou o tratamento, tem que buscar, 

não tinha esta noção” (E3). 

“Acho assim, desde lá a gente já fazia neste estilo, então ...é bom por que é um 

incentivo, mas eu acho que a qualidade de trabalho é a mesma, mantem” (E4).  

“A gente não tinha esta realidade de que você ia receber. Quando a gente 

começou mesmo a receber o dinheiro, a gente viu o trabalho que a gente já 

tinha feito, na realidade” (E6). 

“(...) a gente já tinha uma série de coisas que tinha que responder pra CAP de 

planejamento, de hiperdia, de planilhas que a gente já fazia, então só faz agora 

via prontuário eletrônico, não tem muita diferença. Eu não acho que teve muita 

diferença não” (E8). 

“Na verdade, assim, a gente já vinha fazendo esses acompanhamentos, só que 

a gente não recebia né. A gente não sabia que ia receber. (...) só acho que na 

verdade mudou que motivou mais ainda ne a trabalhar da forma e no ritmo que 

a gente já vinha trabalhando entendeu? ” (E9). 

Poucos entrevistados disseram que a introdução do programa de pagamento de 

desempenho promoveu mudanças na rotina de trabalho. As mudanças referidas foram: 

mais atenção aos procedimentos exigidos para o acompanhamento de saúde das pessoas, 

melhor entendimento do trabalho e reorganização do processo de trabalho: 

“A gente realmente procurou tá mais atento, procurou saber principalmente o 

diabético, tipo, vou dar o exemplo do exame de fundoscopia (...) a gente já 

ficou mais atento pra saber se já foi realizado alguma vez pelo menos uma vez 

por ano (...) eu achei que ficou mais claro, melhor visto, né” (E5). 
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“O que mudou mais não foi a gratificação, o que mudou mais foi a questão das 

variáveis que você agora tem uma diretriz né, então você sabe que tem tantas 

consultas no hipertenso, tantas consultas na criança. (...) A gente criou algumas 

organizações dentro da equipe para que isso seja atingido. Então a gente tem 

vagas separadas pras crianças que vão nascer. (...) Gestante, chegou na unidade 

a gente tem uma organização que ela tem que chegar ser atendida, fazer teste 

rápido e já ser logo agendada, isso foi trabalhado pra que a gente conseguisse 

atingir aquilo ali né. Por que se a gente não reformulasse os detalhes não ia 

conseguir (...), mas assim, por causa da gratificação mudar totalmente não. Mas 

pra questão do que é exigindo e a gente tentou organizar pra  que isso fosse 

possível né. Isso é uma cobrança, por que se você não conseguir você vai ser 

cobrado, por que vc não está conseguindo” (E7). 

“Mudou. Mudou e assim, é, no começo assim que a gente veio pra cá em 2012, 

a gente veio meio perdidos. a gente começou a entender um pouco foi depois 

que a gente passou pelo introdutório, ai a gente começou a entender melhor, 

dependendo da enfermeira, a enfermeira ia passando pra gente e depois a gente 

também procurou saber o que que era avaliado, por que de início a gente não 

sabia, então a gente foi ligando uma coisa à outra, ne, lembramos do que 

passaram no introdutório, e também depois que veio prime também achei  que 

a gente começou a entender melhor o que era o programa” (E10). 

A busca ativa de pacientes, que é uma atribuição das eSF, parece ter sido 

estimulada com a introdução do pagamento por desempenho. Essa ideia também foi 

observada na pesquisa realizada por Campbell et al. (2008). Os autores destacaram que 

as metas levaram a equipe a entrar em contato com os pacientes que estavam relutantes 

em participar, motivou trabalho de prevenção e gerenciamento de doenças crônicas e 

promoveu um sentimento de orgulho na realização.  

A minoria dos entrevistados da presente pesquisa referiu que o sistema de 

pagamento por desempenho deixou as diretrizes de acompanhamento dos pacientes mais 

claras, permitindo adequações no processo de trabalho para alcançar as metas. 

Diferentemente, Beaulieu & Horrigan (2005) verificaram em seu estudo que a maioria 

dos médicos, ao serem surpreendidos com suas notas baixas, nos relatórios de base e a 

falta de cumprimento das orientações, desenvolveram uma lista de verificação de 

protocolos clínicos para melhorar a documentação. Além disso, quando os médicos se 

tornaram cientes de que um número de pacientes em seus registros não estava em 

conformidade com as visitas do escritório, eles e seus funcionários fizeram contato com 

os pacientes para voltar a se envolver com eles. 

5.2.6 Apresentação e divulgação do programa de pagamento por desempenho 

Alguns entrevistados referiram não conhecer o programa de pagamento por 

desempenho previamente ao recebimento da gratificação, expressando surpresa ou 

desconhecimento a respeito dos valores pagos: 
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“A primeira vez que eu recebi devia ter uns 3 meses que eu tava trabalhando 

aqui na clínica e realmente a gente ficou muito na dúvida do que que era aquele 

dinheiro” (E1). 

“A gente tentava fazer da nossa maneira, mas depois com tempo, a gente 

batendo variável sem saber fazer e depois de um tempo é que a gente começo, 

peraí, aí veio a primeira, aí a enfermeira começou a estudar (...). Então assim, 

ela começou, a gente sentava, vinha a menina do prime, aí eu sentava com ela 

e falava assim, quais são as prioridades? Aí ela, olha só, para bater meta você 

tem que fazer isso, isso, isso” (E3). 

“(...) vem, assim, tipo surpresa. Veio, chegou. Mas não é assim, mês que vem 

eu vou receber variável, não sabe, a gente não sabe. A gente bate a meta e 

depois de um tempo depois esse valor vem” (E6). 

“Por que na verdade a (nome da equipe) foi a que pontuou o valor máximo, 

então tipo todo mundo, os ACS ganharam 200, 300 reais. E os outros ACS 

ganharam 20 reais. Então assim, foi algo que impactou, mas impactou por que 

na verdade ninguém sabia que dinheiro era aquele” (E9). 

Os entrevistados, em sua maioria, demonstram que o programa de pagamento por 

desempenho não foi apresentado ou discutido previamente com as equipes. Além disso, 

nota-se que os entrevistados não estavam apropriados sobre o programa de pagamento 

por desempenho: 

“(...) é, pelo menos não foi passado assim de imediato, as coisas foram 

acontecendo...sempre falaram de, como a gente fala? indicadores, mas foi 

muita coisa assim, a gente inaugurou aqui muito rápido né. A gente não teve 

nem aquele ...introdutório né. (...) ah não hoje a meta agora é vocês subir e 

fazer cadastro. Daqui a pouco tinha que colocar aquilo tudo no sistema. (...)” 

(E2). 

“Não, dos grupos eu não tenho ideia não. (...) mas assim, as metas, dá tudo pra 

alcança, eu acho. O prime que de vez enquanto sabota a gente” (E3).   

“Geralmente a maioria das metas que deu dinheiro e que bate de dá dinheiro é 

a gestante né e o hipertenso, o acompanhamento do hipertenso, 

criança...vacinação, não, eu acho que era mais gestante e tuberculose do início 

ao fim, que logo que começou a clínica a gente começou a chamar as pessoas 

de tuberculose, do início ao fim, gestante, e hipertenso e diabético, era mais 

estas metas mesmo, que a gente batia, principalmente hipertenso e diabético” 

(E5).  

“Aí coincidiu que um dia né, falaram ah em alguma reunião dessas da vida, 

vocês sabiam que vocês começarem a pontuar vocês terão uma gratificação e 

tudo mais e aí a gente ficou nossa, que coisa boa” (E9). 

“Eu entendo hoje que é o desempenho da equipe em relação ao nosso trabalho 

que envolve o atendimento de hipertenso, diabético, que dize, eu acho que é 

isso. Hipertenso, diabético, gestante, criança, é isso que eu entendo, os 

acompanhamentos” (E10). 

A divulgação insuficiente dos indicadores também foi verificada na pesquisa de 

Hackett et al. (2014). Alguns participantes de sua pesquisa expressaram que a divulgação 
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do sistema de pagamento por desempenho foi insuficiente e um período de familiarização 

teria ajudado a incorporar os comportamentos alvo.   

Alguns autores apontam para a necessidade de revisão periódica das metas e 

indicadores envolvido no pagamento por desempenho, prática que tem ocorrido no 

programa de P4P da SMS/RJ.  

Lester et al. (2013), em sua pesquisa qualitativa, realizada oito anos após a 

introdução do QOF inglês, notaram que as inconsistências no calendário e mudança nos 

indicadores do QOF foi vista pelos entrevistados como trabalhar contra a rotinização, 

criando um sentimento de incerteza, que poderia ser melhorado através de uma melhor 

comunicação entre os decisores políticos e os profissionais de linha de frente e um 

calendário acordado para as mudanças.  

Durante as entrevistas se observou a seguinte fala: "geralmente a maioria das 

metas que deu dinheiro e que bate de dá dinheiro é a gestante né e o hipertenso, o 

acompanhamento do hipertenso, criança...vacinação, não, eu acho que era mais gestante 

e tuberculose do início ao fim (...)" (E5). Na prática, os indicadores de hipertensão, adesão 

ao PMAQ e equipes docente-assistenciais foram os indicadores que mais contribuíram 

com o incentivo financeiro repassado aos profissionais. 

5.2.7 Focalização em metas: duas perspectivas 

A focalização em grupos mais fáceis de se alcançar a meta, exclusão de grupos de 

acompanhamento mais complexos e o engessamento das metas do programa de 

pagamento por desempenho foram as críticas apresentadas pelos médicos e enfermeiros: 

“As pacientes com câncer, por exemplo, não tão aí nesse, nessa...nos 

indicadores. Então eu não sei até que ponto realmente vale como uma 

amostragem de um bom serviço” (E1). 

“Então o que eu brinco as vezes com eles, ah o hipertenso é mole, a dor de 

garganta é mole, mas quando a gente pega um câncer, que a gente fica assim 

oh, eu preciso de uma vaga, eu preciso de uma vaga, ai vc fica igual uma doida, 

cadê a biopsia, entendeu? E ai você vê que não tão olhando pra isso também” 

(E7). 

“É, eu acho interessante por que eu acho que ela focaliza o teu trabalho, 

dizendo assim, ah não pode esquecer disso, disso e disso, ao mesmo tempo eu 

acho que ela te prende muito, por que existe uma tendência de você focar na 

meta, né, trabalhar muito a meta e acaba que coisas que não tão na meta fica 

mais de fora, assim” (E8). 

Então quando tem um caso fora daquilo, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma 

população que tem muito CA, então isso não tá na meta, mas ocupa uma boa 
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parte da nossa agenda. Então não dá pra focar só naquilo, entendeu? Embora 

que seja importante, ele não é exclusivo” (E8).  

“(...) e a gente tem uma migração de território muito grande. Então, por 

exemplo, eu recebo muita gestante que tá vindo morar na minha área já no 

meio da gravidez. Então eu não tenho como bater nenhuma meta daquela 

gestante de início de pré-natal, por que ela já fez em outro lugar. Ou então quer 

acompanhar em alto risco e não quer acompanhar aqui, por que ela não quer ir 

em dois lugares por que ela trabalha, não tem como ter duas liberações. Ela 

engessa, eu acho que ela é muito engessada (E8).  

“É, então, na verdade a gente escolhe um determinado grupo ne, eu lembro que 

o meu eu escolhia sempre o mais fácil, entendeu? Mas assim, tem outros que 

dá ne, é muito engraçado (risos). Por que a gente vai sempre no mais fácil, olha 

só vamos pontuar isso daqui entendeu? ” (E9). 

A percepção positiva da fixação de metas foi referida por uma entrevistada (E8). 

Ela refere que a experiência de receber gratificação por desempenho foi interessante por 

que “ela focaliza o teu trabalho, dizendo assim, ah não pode esquecer disso, disso e 

disso”. De forma semelhante, o estudo de Campbell et al. (2008) demonstrou que a 

maioria dos médicos acreditava que as metas de qualidade melhoraram o atendimento ao 

paciente, focando a atenção sobre atividades clínicas necessárias que poderiam ter sido 

negligenciadas. 

Por outro lado, a ausência de indicadores que avaliam o acompanhamento de 

grupos de pacientes com problemas mais complexos, como é o caso dos pacientes com 

câncer, foi apontado como uma falha do modelo de pagamento por desempenho. A 

entrevistada (E8) aponta que se gasta muito tempo da agenda com estes pacientes, mas 

que esses não são considerados para o pagamento por desempenho. Além disso, a mesma 

entrevistada percebe que o modelo de gratificação por desempenho “prende muito, por 

que existe uma tendência de você focar na meta, né, trabalhar muito a meta e acaba que 

coisas que não tão na meta fica mais de fora”. 

Os achados mencionados acima são corroborados por Coleman (2010), que 

destacou algumas críticas que têm sido feitas aos sistemas de pagamento por desempenho 

como o QOF, entre elas: ser um obstáculo para medicina centrada no paciente, não 

remunerar suficientemente o esforço adicional exigido por práticas de trabalho em áreas 

desfavorecidas e por incentivar o abandono de áreas clínicas para as quais não existem 

indicadores clínicos.  

Ademais, a análise do desempenho das equipes apresentada no capítulo anterior, 

sugeriu que as equipes se dedicaram mais ao cumprimento das metas vinculadas ao 

acompanhamento de hipertensos, sendo responsável pela maioria dos pagamentos 
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repassados aos profissionais. A ideia de focar em metas que são mais fáceis de serem 

alcançadas para fazer jus ao recebimento de gratificação foi observada na entrevista (E9), 

A entrevistada refere que, mesmo tendo grupos de indicadores possíveis de atingir a meta, 

ela acabava escolhendo o grupo mais fácil. 

O risco de afunilamento das atividades desenvolvidas pelas equipes foi levantado 

por Melo & Sousa (2011), ao estudar a experiência de indicadores de desempenho 

contratualizados com as Unidades de Saúde Familiar em Portugal. Além disso, Pisco & 

Soranz (2012) alertaram que medir o desempenho, pode levar o médico a centrar-se no 

que é medido, o que pode ser diferente daquilo que necessitam os doentes. 

5.2.8 Ética do cuidado e recompensas financeiras 

A maioria dos entrevistados referiu que o cuidado das pessoas ocorreu 

independente do alcance de metas. Por outro lado, o recebimento da gratificação 

financeira foi visto como um benefício, um retorno pelos cuidados prestados: 

“Pegar pra melhorar, não o indicador, mas o atendimento à população 

entendeu? Que é, a minha preocupação tem x hipertenso aí do lado de fora que 

a gente não conhece, tem que achar este pessoal. É...minha reclamação é que 

temos aqui 20 mil pessoas e eu tenho um paciente com hanseníase, eu falei, 

não é possível, tem paciente com hanseníase que a gente não tá sabendo e o 

cara precisa de tratamento, entendeu? A minha visão é mais essa mesmo, a 

gente precisa achar este paciente com tuberculose por que eles precisam de 

ajuda, do que vamos bater meta, entendeu? Mas acaba funcionando junto” 

(E1). 

“Por que a gente tá no trabalho, lidando com pessoas, eu não posso chegar aqui 

e simplesmente ficar pensando em só bate meta. Eu acho que o objetivo não é 

esse. Eu acho que tem que conciliar gostar né, de fazer o que a gente faz né, 

ajudar a pessoa e a gente também ter o benefício. Eu acho que é um conjunto” 

(E2). 

“Assim, tipo, a gente faz um serviço e vê um retorno. Não só o retorno, por 

que assim, pra mim, quando um paciente é bem atendido e ele fala assim, poxa 

gostei, eu fui bem atendido, é o retorno, é o retorno por que, por que eu sou 

bem recebida naquela casa” (E3). 

“Cuidar dessa linha de cuidado que era na realidade era a variável. E se viesse a 

variável tava cumprido, não fiquei ó pensando nisso. Por que na realidade se a 

gente se ficasse assim, eu vou fazer por que eu vou ganhar a variável e não 

ganha, é pior, por que você se, fica frustrada, decepcionada, trabalhei, 

trabalhei, não eu vou fazer meu trabalho que é o certo, que é o que todo mundo 

fala que tem que fazer” (E6). 

“Então eu acho que assim, a visão tinha que ser, acho que tinha que ser um 

pouco diferente, entender que tem que cuidar do paciente, eu acho que é isso” 

(E7). 
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“Gente, vamos fazer o que tem que ser feito, vamos lançar a ficha B por que é 

importante, mas não podemos esquecer dos pacientes que não estão dentro 

desse quadrado, que são muitos. Se a gente for ver é mais gente fora do 

quadrado de meta do que dentro de meta, entendeu?” (E7). 

“Eu acho o pagamento por desempenho é interessante é, mas acho que era 

importante a gente lembrar que ele não é exclusivo né, e que o paciente não é 

só meta. O paciente é muito mais do que tá naquela caixinha. Aquilo é 

essencial, mas não é exclusivo” (E8).  

“A gente torce que aquele paciente seja atendido, seja encaminhado, seja 

resolvido o problema dele, ne, eu fico muito feliz quando recebe o 

encaminhamento, depois marco o dia que ele vai, procuro ver se ele foi 

atendido, se foi resolvido, muita das vezes a pessoa até retorna, não vai ter que 

voltar na unidade, não é assim, tudo bem a gente fica triste. Mas desde o 

momento que a pessoa é atendida eu fico muito feliz” (E10). 

A centralidade do cuidado do paciente em detrimento das metas de pagamento por 

desempenho também foi destacada em outras pesquisas. Campbell et al. (2008), referiram 

que todos os entrevistados de sua pesquisa estavam ansiosos em sublinhar que a agenda 

do paciente veio em primeiro lugar e que os lembretes QOF seriam ignorados se o tempo 

para tratar ambos fosse insuficiente. A maioria dos médicos também afirmou que eles não 

iriam perseguir um incentivo alvo se isso fosse prejudicial para o paciente.  

Na pesquisa realizada por Gomes et al. (2012, pg. 577) com médicos de um plano 

de saúde, a remuneração, apesar de ser importante, ficou em segundo plano e, dessa 

forma, pode-se afirmar que houve um comprometimento com o bem-estar dos pacientes, 

e que o pagamento por desempenho serviu como um elemento de reconhecimento dos 

esforços realizados. 

Por outro lado, alguns autores defendem que o cuidado não pode ser alvo de 

incentivo financeiro ligado ao cumprimento de metas sob o risco de ferir princípios éticos 

dos profissionais de saúde. Em pesquisa realizada por Beckman et al. (2006), os 

participantes referiram que os incentivos financeiros insultam seu senso de 

profissionalismo. O estudo de Saint-Lary et al. (2013) corrobora esta observação, pois a 

não adesão dos médicos ao contrato de metas esteve associada à percepção desses de 

potenciais riscos éticos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos indicadores envolvidos no programa de P4P adotado pela SMS/RJ 

demonstrou que as eSF obtiveram melhores resultados no acompanhamento das pessoas 

no ano de 2014. Observou-se, também, que a redução do quadro de indicadores da V3, 

que ocorreu em 2014, pode ter contribuído para a melhora no desempenho das eSF. 

Por outro lado, ao compararem-se os resultados alcançados nos grupos de ações 

da V3 com a população cadastrada no SIAB, verificou-se que as eSF não atingiram bons 

resultados na maioria dos indicadores analisados. O melhor desempenho das eSF foi 

observado no grupo de ações ligado ao acompanhamento dos hipertensos, que chegou a 

21% de hipertensos acompanhados. Nos demais grupos, o percentual de 

acompanhamento não passou de 6% da população cadastrada. 

Cabe destacar que a média de pessoas cadastradas por eSF na AP estudada, que 

foi de 3.387 em Dez/14, atendia a Portaria ministerial que recomenda o máximo de 4 mil 

e média de 3 mil pessoas cadastradas por eSF (BRASIL, 2013).  

Além disso, o contraste observado no percentual de pessoas acompanhadas entres 

os grupos de ações da V3 pode indicar uma tendência das eSF a focarem seus esforços 

no alcance de metas mais fáceis de serem atingidas. Essa tendência foi reforçada na fase 

de entrevistas. 

Observou-se que os grupos de ações 11, 12 e 13 do programa de P4P da SMS/RJ 

não estavam ligados ao alcance de metas específicas como os demais grupos de ações da 

V3. No entanto, esses grupos podem ter tido um papel indutor na reforma da APS em 

curso no município, pois estimularam as eSF a trabalharem como equipes docentes 

assistenciais e a realizarem adesão ao PMAQ-AB, contribuindo para o repasse de recursos 

financeiros ao município. 

Adicionalmente, o programa de P4P da SMS/RJ pode ter tido um papel 

fundamental no alcance dos objetivos da reforma da APS do município do Rio de Janeiro, 

pois estimulou os profissionais a utilizarem o prontuário eletrônico do paciente, que 

estava em fase de implantação.  

A realização das entrevistas com os profissionais das eSF permitiu conhecer 

algumas percepções destes sobre a utilização de incentivos financeiros em seu cotidiano. 

Entre os achados desta fase da pesquisa, destacam-se: (i) a customização do prontuário 

eletrônico e (ii) a ausência de discussão ou apresentação prévia dos indicadores 
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envolvidos com o pagamento por desempenho aos profissionais das eSF podem ter 

prejudicado o desempenho das eSF; (iii) o pagamento por desempenho parece não ter 

estimulado as práticas de monitoramento e avaliação das eSF; e, (iv) o pagamento por 

desempenho teve pouca influência sobre a organização do processo de trabalho das eSF.  

Cabe destacar que se projetou a realização de 40 entrevistas para a fase qualitativa 

da pesquisa, no entanto, realizou-se 10. As principais dificuldades enfrentadas pela 

pesquisadora estiveram ligadas à falta de retorno dos sujeitos selecionados (52 sujeitos), 

a demora no envio dos contatos dos profissionais das eSF pelos gerentes das unidades de 

saúde e pela dificuldade de acesso às unidades de saúde. Sendo assim, essas dificuldades 

foram fatores limitantes para a fase de entrevistas do presente estudo, pois não permitiu 

que se alcançasse o critério de saturação definido metodologicamente.  

De forma geral, verificou-se que o modelo de pagamento por desempenho 

praticado na APS do Rio de Janeiro encontra-se em fase de implantação. Neste sentido, a 

análise da influência do pagamento por desempenho sobre a qualidade dos cuidados deve 

ser aprofundada em estudos posteriores.  

Os futuros estudos sobre a influência do pagamento por desempenho sobre o 

cuidado devem considerar aspectos relacionados ao perfil das pessoas que são alvo dos 

indicadores de desempenho, ao nível de adesão ao tratamento de cada grupo alvo, acesso 

aos exames complementares, à organização do processo de trabalho das equipes e à 

satisfação dos usuários com os serviços prestados. Importante destacar que a satisfação 

dos usuários é um aspecto que deve ser considerado nas pesquisas de avaliação de 

impacto dos programas de P4P sobre a qualidade dos cuidados de saúde, pois esses 

modelos podem gerar efeitos indesejados sobre a experiência dos usuários (CAMPBELL 

et al. 2010; WEYER et al.2008).  

A partir dos resultados deste estudo identificou-se algumas recomendações que 

podem contribuir para o sucesso dos programas de pagamento por desempenho e, 

adicionalmente, com a melhoria dos cuidados de saúde, que são: (i) a metodologia que 

será usada para avaliar o desempenho das eSF deve ser apresentada previamente e 

compreendida pelos profissionais; (ii) as equipes devem ser envolvidas no 

desenvolvimento dos indicadores; (iii) a comunicação em torno da lógica de mudanças 

dos indicadores deve ser melhorada; e (iv) a utilização de um termo de compromisso por 

resultados associado à avaliação profissional.   
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APÊNDICE 1: ROTEIRO DE ENTREVISTA 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA  

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM 

 

1) Fale sobre suas atividades diárias desenvolvidas na unidade de saúde. (Identificar 

aspectos ligados à organização da agenda, demanda livre e demanda programática, relação com a 

equipe, acolhimento). 

 

2) Você tem o hábito de registrar estas atividades? Quais atividades você registra? 

Como você registra? (Identificar as ferramentas utilizadas para o registro das informações de 

saúde, facilidades e dificuldades para realizar os registros, quando houver registro alternativo 

questionar o motivo).  

 

3) Você costuma planejar seu trabalho? Como você faz este planejamento? (Identificar 

ferramentas utilizadas para o planejamento em saúde - reunião de equipe, discussão de casos, 

análise da produção da equipe, pesquisa de satisfação dos usuários, fontes de informações, 

participação em colegiado gestor). 

 

4) Você costuma avaliar o seu trabalho? Como você faz isso? (Identificar ferramentas 

utilizadas para a avaliação, análise de relatórios de informações, fontes de informações, 

periodicidade da avaliação, discussão em equipe, participação de apoiadores externos). 

 

5) Você já recebeu gratificações financeiras ligadas ao alcance de metas? Fale sobre 

esta experiência. (Identificar o conhecimento sobre o modelo de pagamento adotado pela 

SMS/RJ, os níveis de pagamento (V1, V2, V3), fragilidades e potencialidades do modelo, 

envolvimento da equipe). 

 

6) A introdução da gratificação por desempenho ligada ao cumprimento de metas 

mudou sua rotina de trabalho e de sua equipe? Como? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA _ MÉDICOS E ENFERMEIROS 

 

1) Fale sobre suas atividades diárias desenvolvidas na unidade de saúde. (Identificar 

aspectos ligados à organização da agenda, demanda livre e demanda programática, relação com a 

equipe, acolhimento). 

2) Você tem o hábito de registrar estas atividades? Quais atividades você registra? 

Como você registra? (Identificar as ferramentas utilizadas para o registro das informações de 

saúde, facilidades e dificuldades para realizar os registros, registros complementares).  

3) Você costuma planejar seu trabalho? Como você faz este planejamento? (Identificar 

ferramentas utilizadas para o planejamento em saúde - reunião de equipe, discussão de casos, 

análise da produção da equipe, pesquisa de satisfação dos usuários, fontes de informações, 

participação em colegiado gestor). 

4) Você costuma avaliar o seu trabalho? Como você faz isso? (Identificar ferramentas 

utilizadas para a avaliação, análise de relatórios de informações, fontes de informações, 

periodicidade da avaliação, discussão em equipe, participação de apoiadores externos). 

5) Você já recebeu gratificações financeiras ligadas ao alcance de metas? Fale sobre 

esta experiência. (Identificar o conhecimento sobre o modelo de pagamento adotado pela 

SMS/RJ, os níveis de pagamento (V1, V2, V3), fragilidades e potencialidades do modelo, 

envolvimento da equipe). 

6) A introdução da gratificação por desempenho ligada ao cumprimento de metas 

mudou sua rotina de trabalho e de sua equipe? Como? 

7) Composição dos indicadores ligados ao pagamento por desempenho. (Adequação 

aos protocolos utilizados pelas equipes, piorou ou melhorou o cuidado prestado aos usuários).  

8) Como você avalia o desempenho da sua equipe ao analisar os indicadores ligados 

ao pagamento por desempenho? (Identificar dificuldades e facilidades para o alcance das 

metas dos diferentes grupos de ação). 
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APÊNDICE 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE 3: E-MAIL ENVIADO AOS GERENTES DAS UNIDADES DE 

SAÚDE 

 

Título do e-mail: Pagamento por desempenho _ projeto _ apoio 

 
Prezado (a) Gerente, 
  
O meu projeto de pesquisa intitulado “Influência do Pagamento por Desempenho sobre o Cuidado: 
um estudo de caso no município do Rio de Janeiro” foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 
da Universidade Federal Fluminense (UFF) e Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, 
conforme parecer da UFF em anexo e parecer da SMS n° 1.173.421 do dia 20/07/2015, disponível na 
Plataforma Brasil. 
 
A proposta desta pesquisa está fundamentada na expectativa de conhecer qual a influência do 
pagamento por desempenho sobre o cuidado em saúde prestado pelas Equipes de Saúde da Família 
da Área de Planejamento 3.1, através da análise dos indicadores de saúde contratualizados com a 
SMS/RJ e por meio de entrevistas com os profissionais das equipes de Saúde da Família envolvidos 
diretamente no cuidado prestado aos usuários, no período de 2012 a 2014. 
 
O campo de estudo envolverá 10 unidades de saúde da AP 3.1, totalizando 63 equipes de SF. Os 
sujeitos da pesquisa serão sorteados a partir de uma lista contendo as equipes que apresentaram os 
melhores desempenhos relacionados aos indicadores da V3, no período selecionado. Serão 
entrevistados até 40 profissionais, preferencialmente 10 de cada categoria entre médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem e ACS. 
 
Neste sentido, gostaria de sua ajuda para contatar os profissionais de sua unidade, fornecendo a lista 
de contatos dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários 
de saúde.  
 
Informo ainda que a pesquisa segue as disposições éticas legais contidas na Resolução 466/2012, 
que nenhuma informação ou dados que possam identificar os sujeitos da pesquisa será publicado. 
 
Envio também a autorização do Coordenador da CAP 3.1, Sr. Leonardo Graever, para a realização 
da pesquisa na AP 3.1. 
  
Desde já agradeço sua atenção, 
  
Renata Porto 
Cel: (21) 9 7945 6464 
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APÊNDICE 4: E-MAIL ENVIADO AOS SUJEITOS SELECIONADOS PARA 

PESQUISA 

 

Título do e-mail: Convite _ participação em pesquisa sobre pagamento por desempenho 

 

Prezada (nome), 

 

Boa tarde! 

  

Meu nome é Renata Porto, sou enfermeira, trabalho como Assessora da Direção 

de Saúde da OS Viva Rio e estou cursando o mestrado em Saúde Coletiva da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), sob orientação dos professores Aluísio Gomes 

da Silva Jr e Márcia Guimarães de Mello Alves. 

  

Entro em contato, pois gostaria de convidá-la a participar da minha pesquisa de 

mestrado sobre a influência do pagamento por desempenho sobre o cuidado. 

Sua participação é importante, pois sua vivência na Saúde da Família do Rio de Janeiro 

irá contribuir com o desenvolvimento desta pesquisa. 

  

Conhecer seu cotidiano de trabalho e ouvir suas opiniões será fundamental para 

alcançarmos o objetivo da pesquisa, que é contribuir com o conhecimento sobre as 

políticas de pagamento por desempenho praticadas na Saúde da Família, mas 

sua participação é voluntária. 

  

Caso você aceite colaborar com a pesquisa, irei entrar em contato para 

agendarmos o melhor dia e horário para a entrevista, que terá duração máxima de 1 hora 

e será gravada em áudio. Destacamos que nenhuma informação ou dados que possam lhe 

identificar serão publicados. 

  

Entendo que o seu tempo é precioso, pois já trabalhei como enfermeira da Saúde 

da Família. No entanto, reforço que sua participação é muito importante para esta 

pesquisa. 

  

Este projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da UFF (anexo) e 

da Secretaria Municipal de Saúde do RJ, tendo também a autorização do Sr. Leonardo 

Graever, Coordenador da CAP 3.1 (anexo), e ciência do (a) gerente da sua unidade. 

  

Aguardo seu retorno. 

  

Desde já agradeço sua atenção e deixo meus votos de felicidades para você e os seus. 

 
  
 
 
--  
Renata Porto 
Cel.: (21) 9 7945 6464 
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APÊNDICE 5: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE 
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APÊNDICE 6: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP - UFF 
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APÊNDICE 7: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – SMS/RJ 
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ANEXO I: DESCRIÇÃO DOS GRUPOS DE AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO, 

INDICADORES DA VARIÁVEL 3. 
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